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‘STEENEN MOLEN’.
PHOTOGRAVURE NAAR DE SCHILDERIJ VAN JACOB MARIS.

(VERZAMELING E.H. CRONE).
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De verzameling-Crone te Amsterdam,
door G.H. Marius.
De inrichting van een nieuwe schilderijenzaal werd aanleiding dat de heer Crone
zijn belangrijke bezitting voor eenigen tijd in de kunstzalen der Maatschappij ‘Arti
et Amicitiae’ ter bezichtiging stelde. Een daad deze, waarmede de eigenaar de
liefhebbers onzer moderne schilderkunst in en buiten de stad ten zeerste aan zich
verplicht heeft, wijl zij nu vrijelijk konden genieten van deze met

JACOB MARIS, DE VEERPONT.

zooveel toewijding en enthousiasme verzamelde meesterwerken der Haagsche School.
Want hoewel hier een superbe Corot, fijne stukjes van Diaz, een opmerkelijk werk
van Segantini, een sobere Swan en een interessante Allebé is, zoo is de hierboven
genoemde groep bij verre de overheerschende, en het eenige wat den grootsten
Franschen landschapschilder aan Jacob Maris en Mauve verbindt is, dat zij alle drie
reeds tot de klassieken van hun land behooren.
De Steenen Molen van Jacob Maris, kan men het hoogtepunt dezer verzameling
noemen, het machtigste, het meest imposante, zoowel door de stoutmoedige
compositie, als door constructie en evenwicht. Het is het molengevaarte, zooals het
onverzwakt door ingewikkeld samenstel, hoog, om boven de huizen uit te komen,
uit de lage daken oprijst, die niet hoog genoeg om het gevaarte steun te geven, toch
berekend zijn om het hooge, groote ervan tot aanschouwing te brengen en met de
gemouvementeerde grijze lucht, belangrijk door de uitvoerige behandeling, evenwicht
geven aan den hoogen molenopstand.
Zeker, ook Weissenbruch kon de logheid van een molen prachtig overeindzetten
in de groote verlatenheid der weiden en watervlakken van ons polderland, zoodat zij
iets spookachtigs hebben, iets onheimelijks en in ieder geval iets zeer grilligs, zooals
trouwens Jacob Maris die zelfde logge lage molens met sneeuw bijvoorbeeld, vooral
in aquarel
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sterk gedramatiseerd heeft, minder barok van teekening, meer zoekend altijd het
compleete, de schoonheid.
Wat ons in dezen grooten molen zoozeer treft, het is dat samengaan van breedheid
en detailleering; het rijke en gevoelige modelé, dat het verwonderlijkst in de
wolkenlucht, het meest van kleur verzadigd is in den baksteenen romp, dieper nog
in het roode bruin der daken, en het volst is in het vlak gehouden bruin van den
voorgrond.

JACOB MARIS. BREISTERTJE.

Dit schilderij vroeger bekend uit de verzameling van den heer L. Smit in den Haag,
is het meest voldragene van de drie ons van ditzelfde gegeven bekende werken. Het
museum Mesdag bezit er een tweede van, dat als schets genoteerd staat zonder er
het karakter van te dragen, maar dat i n ieder geval, misschien door de drukke lucht,
de gedetailleerde voorgrond, en de uitvoerige huizen waaroverheen men den horizon
ziet, bij het vele mooie, niet het monumentale van het eerste bezit. Het derde werd
geschilderd in der tijd voor een verloting van dr. Berns, die de schilders vroeg hem
voor zijn doel een schilderstuk voor een minderen prijs af te staan, omdat hij niet
voor niets de schilders een bijdrage wilde vragen. Deze molen is bij sneeuw genomen.
Grootsch van opzet, ziet het schilderij eruit of het weggehaald werd voordat het tot
dieper uitdrukking gekomen is. Niettemin is het een belangrijke reprise uit de
collectie-Titsingh te Hilversum.
Jacob Maris woonde nadat hij uit Parijs kwam, tot 1884, in de buurt van dien
molen, de Haanmolen genoemd, aan den Noord-West Binnensingel, destijds met de
drie molens, en de primitieve bruggetjes, een typisch buurtje. Een dezer bruggetjes
moest Jacob Maris over gaan om in zijn huis te komen. Een meer gecomposeerd
schilderij met dien molen - ik meen in de collectie Neervoort van de Poll - geeft het
bruggetje in het midden, de molen op de eene zij en de huisjes op de andere. Hier is
het complex van dit buurtje in al het tintelende en tegelijk diepe oud-Hollandsche

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 20

rood weergegeven. Bij het schilderij van den heer Crone, nu, daar was het den schilder
om den molen zelf te doen, den molen, zooals die tegen
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de lucht staat, zooals hij die dagelijks zag onder de wisselingen van het weer, van
het uur van den dag, van het jaargetij, groot en monumentaal, en welks physionomie
hij bestudeerde als een portret.
Jacob Maris was een groot figuurschilder, en zoo de richting van den tijd hem daartoe
geleid had, hij zou hierin iets hebben kunnen geven wat misschien meer nog zijn
eigenste wezen naar voren had kunnen brengen. Althans zoo meenden we wel eens,
toen, in de laatste jaren, de stadsgezichten dikwijls matter waren en tegelijk zijn
vroeger werk zooals de prachtige portretjes zijner kinderen, in gevoeligheid van
modelé, in voornaamheid van zilverachtig coloriet alleen met Velasquez te vergelijken,
meer en meer voor den dag kwamen. Maar in de periode waarin hij dezen molen
schilderde, zal wel niemand dezen wensch bij zich hebben voelen opkomen. Wat hij
naderhand ook onder den druk der omstandigheden en vooral onder langzaam en
langen tijd ongeweten, verminderende krachten gemaakt moge hebben - in landschap
en stadsgezicht altijd nog ver uitstekend, - in alles wat hij in dezen en vóór dezen
tijd geschilderd heeft zit een lust van schilderen zooals de oude Hollanders die zoo
onvergelijkelijk bezaten, zit een verrukking voor het Hollandsche landschap, een
eerbied van de oude meesters, een gevoel en een kennis, evenwicht en rust van
opbouw, waarover alleen de grootsten onder hen beschikten.
En toen hij in 1870, na een tijd van Franschen invloed, meer nog, na den dieperen
invloed van zijn broeder Thijs ondergaan te hebben, allicht in het Louvre tot de
ontdekking kwam van de grootheid dezer meesters en daarmee van de schoonheid
van zijn polderland, - toen zal hij zich met de nog zoo nauw aan de ouden verbonden
Veerpont uit deze collectie, met de reeds breeder en eigener Veerpont, vroeger in
het Suassomuseum, bij zijn terugkeer, welbewust en overtuigd naar het Hollandsche
landschap gekeerd hebben en misschien dat het terugzien van het Gezicht op Delft
van den grooten Vermeer, hem geleid heeft tot het herkennen der schoonheid van
Hollands steden.

MATHIJS MARIS. HAAR GEITJE.

Wel heel en al onder de oude meesters staat de Veerpont hier, en het zou belangrijk
zijn wanneer we die uit de collectie-Van Eeghen, het zooveel opener en vrijer
geschilderde riviergezicht, hier naast konden zien. In deze, voor de kennis van den
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ontwikkelingsgang van Jacob Maris allerbelangrijkst werk, treft al dadelijk het
domineerende rood, dat èn Salomon Ruysdael èn Jan Steen, èn Jordaens als bij deze
onderwerpen behoorend schenen te beschouwen. En schoon fijner, treft ook hier de
gemoedelijke uitvoerigheid waarmee de pont met zijn inhoud behandeld is: de staande
man met het kind aan de hand, de zittende vrouw met een kleiner op schoot, de koeien
geduldig wachtend, en ook het aanlegplaatsje met de knotwilgen, de voorgrond met
riet en vischkaar, de scheepjes, alles is met een fijne uitvoerigheid, met een gezellige
kleurigheid, met lust en met liefde geteekend en geschilderd, zóó dat al dit gedoe tot
een kleurige omlijsting wordt waarin het lichte grijs van den waterspiegel onder een
fijnen dag nog sterker en lichtgevender wordt.
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Ons is geen werk bekend waarin klaarder de overgang naar de Hollandsche kunst en
de Hollandsche natuur spreekt. En te opmerkelijker nog deze kentering, omdat
Matthijs in dien tijd nog te Parijs woonde en het Breistertje hier, van 1869, dus slechts
van een jaar vroeger, nog geheel de geestesrichting verraadt van zijn schilderwerk
uit zijn Franschen tijd onder het overwicht van

WILLEM MARIS. KOEIEN IN 'T RIET.

Matthijs, en ook de wijze van schilderen hier nog nauw verbonden zit aan zijn
omgeving daar. Het beroemde Marlotte, een gezicht op een Fransch stadje tegen de
helling van een heuvel, geeft zoo geheel het karakter van zoo'n stadje weer, is ook
in schildering fransch ofschoon door de landschapopvatting van zijn broeder stellig
verfijnd, dat dit al even weinig den overgang naar het Hollandsche verklaart. Was
het verlangen naar zijn land dat hem in het jaar van de Commune tot het schilderen
van Hollandsche riviergezichten bewoog? Of waren het ten slotte ook bij hem de
landschapschilders van 1830 daar, die deze omkeer bewerkten, ondanks dat zijn
bewondering in dien tijd meer naar Delacroix uitging?
In ieder geval, de bewuste kentering heeft plaats gehad alvorens hij een jaar later
met zijn gezin naar zijn geboorteplaats, den Haag, terugkeerde.
Nog eens schilderde hij dit pittoresque gegeven. Maar toen was hij al lang in
Holland terug en de oud-Hollandsche uitvoerigheid had reeds plaats gemaakt voor
een breeder, meer lyrische opvatting, waarin de Veerpont onder het grauwe licht,
van weinig beteekenis was en opging in het geheel.
Het Breistertje hier, een der belangrijkste figuurstukken uit den Parijschen tijd,
geeft een meisjesfiguurtje te zien, leunend tegen een primitief balconhek in een
omgeving van witte en grijze huizen en tuinen, van dat bizondere grijs dat deze stad
karakteriseert. Het zachte bruin der kleeding en het parelgrijs der omgeving wordt
gecompleteerd door fijne tikjes roze van bloeiende appelboomen, welker grillige
vormen, evenals alle andere voorwerpen, omwaasd zijn door atmosfeer, zonder dat
deze de kleur van haar eigenschappen berooven.
Dat Jacob hier door Thijs beïnvloed was is niet twijfelachtig. En zoo de laatste
gezocht zou hebben het figuurtje in poëtischer verband met de omgeving te brengen,
nog meer opgenomen zou hebben het geheel in de gedachte, nog meer omdroomd
zou hebben
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zijn onderwerp, totdat het breistertje, peinzender en levender, de boomen en huizen
en de lucht naderbij haar gebracht en het licht onder zijn handen dieper en
materieloozer geworden zou zijn en het geheele geval iets van de mystiek van oude
kerkglazen had, - teerder en klaarder geschilderd zou hij het niet hebben kunnen
doen.
Van dat meedoen van de omgeving met

WILLEM MARIS, EENDEN-IDYLLE.

de figuren, zoodat de fond en de figuur even weinig te scheiden is als bij een primitief
schilderstuk, is het kleine stukje van Matthijs Maris, Maar Geitje, een belangwekkend
voorbeeld, ofschoon wij niet kunnen nalaten er bij te voegen dat Jacob in zijn
symphonisch bewerkt Jagertje te paard hier, hetzelfde heeft gezocht en verkregen.
Matthijs dan is hier in zijn opvatting geheel verwant aan de vroegere schilders. De
houtachtige vorm van het geitje, van de voetjes en van heel het houtenbeeldachtige
van het kindje, het scherp gesneden contour van het vrouwtje, de overgave van haar
zelf aan het kind, duiden dit aan. Het was hem hier dan ook niet te doen om zijn
kunde in het teekenen, om zijn gevoeligheid in het modelé, om zijn meesterschap in
het schilderen te toonen, als wel om voelbaar te maken de teerheid van het
onbeholpene, het aanvallige van het hulpelooze en daarnaast het beschermend gebaar
der jonge moeder. Het is niet samengesmolten in de kleur, niet gebonden door toon,
het is een sprookje, meer nog, er is iets van de stemming in dier naïve kerkliederen,
vroom en kinderlijk, mystiek en realistisch en zoo onnavolgbaar gracelijk gezegd.
De persoonlijkheid van Willem Maris teekent zich op verrassende wijze af op dat
van zijn oudere en groote broers, door den geheel eigen weg, dien hij, de jongste,
van den aanvang af gegaan is. Geen der beide anderen en in sommige opzichten
grooteren is door alle perioden en woelingen en richtingen en invloeden heen, zoo
zonder aarzelen of zonder rechts of links te zien, zich zelf gebleven van af de kleine
weidestukjes, waarin men naast een fijn uitgesproken gevoel voor vorm, reeds het
zoeken kan opmerken naar het licht en de reflectie van licht op de kleur, tot hij later
breeder wordt en malscher en voller in altijd dezelfde onderwerpen, tot op heden in
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de volle expansie van zijn groot en gevoelig talent.
Hij moge in de jaren tusschen '60 en '70 geserreerder van teekening, naïver van
vorm, voorzichtiger van schildering en teerder van uitdrukking zijn, naïver, als ieder
groot schilder is geweest in den aanvang, de genesis der kunst doorlevend ieder weer
opnieuw, - het zijn altijd de zelfde onderwerpen die hem boeiden van den aanvang
af: koeien aan den slootkant, aan vaarten, aan een rivier of in de melkbocht,

WILLEM MARIS, EEND MET JONGEN.

in verschillende momenten van den dag en van het jaar, hetzij dat de lange rietpluimen
hoogstaan, het zij het riet gemaaid is en heel de kleurweelde van zoo'n sloot en welige
slootkant zichtbaar is, hetzij de kleuren verscherpt zijn en het oranje en bruin tegen
het diepe blauw van het water fonkelt, of in het voorjaar als het water lila wordt onder
de diepblauwe lucht, en de schaduwen lichter, en het licht molliger en de koeien
omdroomder in het licht staan, of wanneer het onweer van de lucht is, en de atmosfeer
verscherpt is en de regendroppen nog aan de wilgenblaadjes hangen, en het gras
groener en fonkelender is en een witte koe zich voorover buigt naar den slootkant,
of weer, wanneer in de hitte van den laten namiddag de koeien bijeen staan, dof
wachtend onder de schaduwen van de wilgen, bij de platgetreden klei voor het hek,
dat de melkers komen en zij een beurt krijgen...
In de latere jaren heeft Willem Maris zijn onderwerp verrijkt met die fijne, zeldzaam
complete eendenstukjes, waarin de groote lyricus niet alleen het zelfde groote begrip
van den samenhang van het landschap te bewonderen geeft, doch daarbij nog de
nauwgezette uitbeelder wordt van het leven dezer dieren, van het intiemere, het met
zooveel geest geobserveerde familieleven der eenden, zooals hij ze zag onder het
overhangende loover, op de helling van die bekoorlijke kleine vijvers, zooals het
Haagsche Bosch er zoovele biedt. Juist in die zeer begrensde omgeving van vochtig
groen, van tintelend water, tegen welks spiegelvlak een ijle tak haar grillig geteekende
blaadjes afteekent, zooals in de Eenden-idylle, het fijnblauwe water tintelend van

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 20

licht, één lichtgespeel door het ijle loof en daarvoor dat koele plekje gras met de
eendjes, rustig en bedrijvig te gelijk in de weelde van hun zomerleven; of daar waar
de dag voller is, de kleur dieper wordt, en de eend met het naïve beweeg der te water
gaande pilen en het ééne onvermijdelijke achterblijvende diertje; of in den volzomer
als de weidezoomen kleurig zijn van bloemen, weelderig van zomerpracht, evenals
in het praalvolle Zomerweelde; of in het bizonder verzorgde stukje Eend met jongen,
van zoo buitengewone charme van kleur, van toon, stukjes, waarin zijn zin voor
observatie het fijnst is, zijn voordracht het bezonkenst, de
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JOZEF ISRAËLS. DE SCHAAPHERDER.
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JOZEF ISRAËLS. HUISWAARTS.

vorm het meest beheerscht en de schildering het meest klassiek is, - daar staat Willem
Maris het dichtst bij die tintelende kabinetstukjes waarin onze klassieken zoo
onvergelijkelijk groot werden, daar paart hij oud-Hollandsche zin aan de moderne
individualiteit, daar is hij op zijn grootst.
Jozef Israëls, hij is, hoe anders ook dan Matthijs, in zijn Schaapherder, ook een
sprookjesdichter, zooals trouwens indertijd het geval van den schaapherder met zijn
kleine kudde - hij werd de Haagsche schaapherder genoemd - op de groote Maliebaan,
aan den zoom van het Bosch op zich zelf reeds iets sprookjesachtigs had. Er zijn
verschillende werken van dit zelfde onderwerp, dat Israëls op zijn morgenwandeling
in de buurt van zijn huis door de Boorlaan om het groote grasvierkant, bij herhaling
gezien moet hebben. Wat in dit schilderij het meest onze aandacht vasthoudt, het is
het bosch, het herfstachtige, het ontbladerde maar altijd geheimzinnige bosch, zooals
het daar droomachtig staat ver achter den herder met zijn schapen, stil en gesloten.
Met de Pannekoekbakster, een van zijn sterk uitgesproken interieurs, met de iet of
wat illustratieve, maar verrassend gegrepen figuren uit Huiswaarts, groot mede door
het landschap, en bovenal met zijn Zondagmorgen, met het prachtig geschilderde
traceerwerk van het groen voor het venster en het touchante figuurtje en nog een
paar werken, biedt deze reeks een voortreffelijke basis om op voort te bouwen.
Bosboom de waardige, de bijna altijd aan zichzelf gelijke meester, is hier
uitmuntend vertegenwoordigd door drie belangrijke kerkinterieurs, waarvan ons de
kerk van Maassluis om het gedragene der voordracht het meest heeft getroffen,
ofschoon de kleine Nieuwe Kerk en ook het Kerkinterieur over mooie qualiteiten
beschikken. Bosboom heeft de vastheid voor zich. Ieder ander schilder kan ons op
een oogenblik teleurstellen - ook al komt die teleurstelling bij meesterwerken
doorgaans uit eigen stemming voort. Bij Bosboom evenwel nooit. Alleen, het kan
gebeuren dat wij door te meenen dat wij dezen meester door en door kennen, wel
eens te weinig dieper gaande aandacht aan hem schenken. Doet men dit, hetzij
getroffen door een bizonder werk, hetzij onze eigen stemming ons drijft, dan komt
men uit deze verdieping
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ANTON MAUVE. SCHAPEN OP DEN DIJK.

nooit anders dan met verhoogden eerbied terug. Zijn waterverf is in vele opzichten
boven zijn olieverf te stellen, maar is hij in dit laatste in zijn volle kracht, in zijn
volle gevoeligheid, zooals hier in de kerk-te Maassluis, dan beheerscht hij ook deze
materie zoo meesterlijk en tegelijk schijnbaar zoo eenvoudig, dat men zich geheel
gewonnen geeft.
Evenzoo is het met Albert Neuhuys. Waar hij zooals in dit Vrouwtje met de poes,
stellig is voor voordracht, waardig van schildering, beheerscht in de compositie, daar beschikt hij over meesterlijke qualiteiten, daar is hij de meester, daar bezit hij
de deugden van zijn ras. Hij kan virtuozer wezen, zijn kleur uitgelatener, zijn palet
lichter als in het verrassend blondgehouden plein-air: Naar school, wat ons betreft,
Neuhuys is ons in werken als het eerste het liefste.
Mauve en Weissenbruch, hoe wijd verschillend ook in wezen en uiting, zij hebben
beide dit gemeen dat zij de kleur als iets voor hen onnoodigs, welberaden over boord
gooiden. Het is waar, de kleur was in de schilderkunst der Haagsche School slechts
enkele malen een integreerend bestanddeel er van. Jacob Maris had haar schoonheid
gevoeld al van het begin af dat hij de schoonheid van Hollandsch Landschap gezien
had. En toch werd hij al vroeg als de leider der grijze school veroordeeld, en ook, in
het laatst van zijn leven wist hij er niet altijd meer de schoonheid van te
veraanschouwelijken en offerde haar dikwijls aan het lichteffect op. En van deze
generatie is Albert Neuhuys wel haast de eenige die de kleur van Jacob Maris behield
en later vrijer, steeds meer en meer gezocht heeft en gegeven. Voor Bosboom en
Israëls was zij nimmer van groot gewicht, en het bruin dat deze als medium
gebruikten, werd bij de beide hierbovengenoemde tot een bewegelijk grijs dat door
alle nuances heen, de basis werd van kleur, zoowel van het groen der weiden, als
van het blauw der lucht, en dat, zoo er soms klank te kort kwam, alles vervulde en
samen deed stemmen.
Mauve is hier door drie werken vertegenwoordigd. Zijn ‘Schapen op den dijk’,
behoort tot zijn meest serieuse onderwerpen, welke zoo al niet de charme dan toch
zijn kracht doen kennen. Er bestaan meerdere schilderijen van dit onderwerp. Deze,
waarschijnlijk een reprise, kwam in de zaal van Arti niet tot haar recht, althans op
sommige uren ving
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ANTON MAUVE. LARENSCH VROUWTJE MET LAM.

het schilderij te veel licht. In een rustige omgeving zal dit belangrijke werk veel
winnen Het kleine stukje, Schapen aan de vaart, is door de ongewone compositie
een zeldzaamheid in het oeuvre van dezen schilder. Indien het niet zoo voortreffelijk
was en iedere partij niet zoo eenvoudig en natuurlijk tot haar recht kwam, zou men
het om de compositie en de penseelsvoering bijna coquet kunnen noemen. Iemand
maakte mij opmerkzaam op de bizondere gevoelige en juiste uitbeelding van den
beukenstam. En het is zoo, de gladheid en de rondheid, de zachtheid en het massieve,
het uitgroeien der takken en der wortels, dit alles is met een preciesheid gezegd die
niet te overtreffen is. Van ditzelfde gegeven bestaat een schilderstuk in grooter
formaat, minder fijntjes aangepakt, minder in den goeden zin, zoet. Vermoedelijk
schilderde Mauve het in Oosterbeek, of vond hij daar het liefelijke gegeven, dat zoo
geheel het karakter draagt van wat men, uit Holland gezien, Geldersch noemt.
Het is er zoo mee, de groote moderne meesters, zelfs met hen die we gekend
hebben en bewonderd en gevolgd jarenlang, onze kennis van hun werk is nog altijd
volmaakt onvolledig. En ware het niet dat op veilingen nog eens oude stukjes voor
den dag komen, dat wij een enkele maal in een buitenlandschen kunsthandel een
vroeg verdwaald stukje vonden, en vooral, ware het niet dat onze kunsthandel met
haar cosmopolitische connecties uit den vreemde terugbracht voor ons onbekende
meesterwerken, dikwijls uit een tijd toen onze schilders niet in eigen land maar wel
aan den overkant van het kanaal bewonderd en begeerd werden, onze kennis zou
nog minder wezen.
Het derde werk is het Larensch vrouwtje met lam, een bekend werk, dat, zooals
in den catalogus vermeld staat, het laatst voltooide schilderij van den meester is. Wat
in dit werk vooral treft, het is de wijze van schilderen, van dechiffreeren van een
moestuin met al die onderscheiden bladsoorten van boomen, struiken en groenten.
Zooals dit uit elkaar gehouden en toch weer saâm gestemd is door het fijne grijs dat
alles onderling verbind, zóó eenvoudig dit doen, zóó als van zelf, vooral in dat
gedeelte onder de
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JAN HENDRIK WEISSENBRUCH. SCHIP MET GETAAND ZEIL.

schaduw der boomen, en dat voor iemand die op het laatst, vooral van het even
aangegevene, van het luchtige aquarelleeren hield, is dit een opmerkelijk schilderstuk.
Het figuurtje heeft er voor ons altijd min of meer vreemd ingestaan. Mauve, die zoo
goed de waarden kende, zou in zijn krachtigen tijd nooit het wit van het lam en het
wit der kleeding zoo hebben laten staan, ook al gaf omgeving en kleederdracht er
licht aanleiding toe. Ziet men het dichtbij, dan verdwijnt deze bedenking voor het
grootste deel; er is zooveel in te waardeeren en het is bovendien nog een voorrecht
hiermee als het ware een blik in zijn werkplaats te slaan, waar de dood zoo vroeg
kwam binnenvallen.
Weissenbruch is hier in olieverf op zijn allergelukkigst vertegenwoordigd. Vooral
de kleine, de boeiendste stukjes hier, zijn veelal uit den tijd toen hij door de directheid
waarmee de Haagsche meesters hun indruk in waterwerf weergaven, deze vrijere en
opener manier ook op zijn olieverf toepaste. In de grootere schilderijen valt dikwijls
een grootschheid van opzet te bewonderen die evenwel vaak vergezeld gaat door
zekere leegte, zekere ‘weggewaaidheid’. Nu is het waar dat hij in die opvatting de
verlatenheid van het Noorderzeestrand kan uitdrukken met een greep zoo zeker als
men die zelden bij anderen ontmoet, zonder dat toch zoo'n strandgezicht als
schildering of kleur veel genot geeft, al bezit het ontegenzeggelijk decoratieve waarde.
Maar in een stukje als Schelpenkar, als Huis met hekje, gaan bij hem al zijn deugden
samen: die van een geestige teekening, die van een directe, bijna anarchistische
verfbehandeling, waarin het lichteffect zoo nauw mogelijk benaderd en dat schijnbaar
op een opene en onberekende manier verkregen is.
Weissenbruch is de type van een landschapschilder, van den impressionistischen
landschapschilder: de indrukken komen bij hem direct van buiten, zooals trouwens
op een geheel andere, meer zuivere, realistische manier bij Mauve. Hem treft iets,
en dan geeft hij het weer direct, zonder veel overweging, zonder het geziene te
verinnerlijken en met een grootsche enkelvoudigheid, waarvoor men telkens opnieuw
getroffen staat. Van een gelijkmatig doorvoeren van zijn onderwerp, van een rustige
opbouw is bij hem weinig sprake. Hij toont zich zooals hij is op het oogenblik. Geen
groote atelier-
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JAN HENDRIK WEISSENBRUCH. SOUVENIR D'HAARLEM.

schilder, een hartstochtelijk visscher, die in de inertie van het hengelen de
hartstochtelijke waarnemer is van de eindelooze wisselingen van het licht onder het
wolkenspel, van de eindelooze schemeringen van ons land met het sterke licht onder
aan de lucht, de eindelooze verten zich spannend onder de zich welvende lucht, de
groote ruimten met daartegen de intieme voorgronden, waarvan hij zijn indruk, even
vluchtig, even ijl, alleen vastgehouden door de eigenaardige kracht van zijn contours,
met verrassende kracht weergeeft.
In het groote schilderij hier, het Zeeuwsch strand, vormt de voorgrond, groot en
effen, een prachtige aanloop naar de lucht, zou men meenen. Weissenbruch liet het
bij dien aanloop, terwijl hij in zijn Schelpenkar een juweeltje heeft gegeven, zoo
volkomen uitgedrukt het moment, zoo wijdsch in het kleine, zoo atmosferische, zoo
expressief de teekening van de kar in dat wijde licht, dat men bijna niemand zou
weten te noemen die tegelijk zóó licht en zóó sterk kan wezen. Alleen de schoonheid
der kleur derft het, maar poëtisch gezien is het zeker. Van lichtuitdrukking even
belangrijk is het Huis met hekje, dat een meer intiem karakter draagt en ook een
zeldzaam mooi stukje is.
Een breed genomen gezicht op een rivier met volle zeilen en een aanlegplaatsje
met een paar schuiten, vertoont wel in de eerste plaats zijn gevoel voor ruimte. Alles
staat op zijn plaats, alles is groot gezien, groot en tegelijk intiem als het wezen is
onzer rustige rivieren. Er is hier nog een ander riviergezicht, dat voor de kennis van
de ontwikkeling van Weissenbruch van groot belang is. Het behoort tot die compact
gecomposeerde schilderstukjes, die, verder opgevoerd dan zijn latere werk, meer
direct op de oude Hollanders, met name Ruysdael, gebaseerd zijn, die wel de meester
geweest moet zijn dien hij het meest bewonderd heeft, ook al heeft zijn latere werk
meer verwantschap met Van Goyen. Hij ontleende er den zin voor het
panorama-achtige aan van dien tijd, het over huizen en daken heenzien over het land,
naar den einder, en niet minder de gesloten, zeer
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verzorgde schilderwijze. Dit mooie stukje, misschien uit Oosterbeek of ergens bij
een rivier, was tot onzen spijt niet te photografeeren.
Is dit gedeelte aaneengesloten, deze collectie bevat nog verschillende werken zoowel
van buitenlanders als van Hollanders. Van de laatste is hier een opmerkelijk stukje
van Allebé, dat van kleurvorming wel zoo wat lijnrecht op de Haagsche School staat.
Maar welk een voorbeeld van conscientieus schilderen, van niet rusten voor alles
gezegd is! De titel L'amitié en fait le prix is volgens de mode van dien tijd wat
pretentieus bij het eenvoudige rustieke onderwerp. Doch dit is slechts een
bijkomstigheid. Van de jongeren zijn hier vertegenwoordigd De Bock door een klein
landschap met koeien, serieus en rustig; Voerman met een stukje met paarden, In de
schaduw, uit zijn midden-periode, en een Lezend meisje van Isaac Israëls, waarvan
in de eerste plaats de mooie achtergrond treft.
Van de buitenlandsche schilders treft Corot als buitengewoon, Diaz als goed en
Segantini als zeer opmerkelijk. Het laatste is een werk uit de collectie Grubicy te
Milaan, den Italiaan die indertijd de beste Italianen ten onzent introduceerde en aan
wien wij dan ook te danken hebben dat Segantini hier jaren achtereen exposeerde en
wij diens belangrijke werk dus hebben kunnen leeren kennen. Wij herinneren ons
niet of het eerste schilderstuk dat wij van hem zagen op de koloniale tentoonstelling
te Amsterdam: een schuit met schapen tegen een prachtig gegradueerde avondlucht,
een poeem, mede aan diens tusschenkomst te danken hadden, maar wel dat het voor
velen een revelatie was. Het was nog sterker van teekening dan van kleur, en toch
de kleur was zoo sterk, zoo prachtig strak, de weerspiegelingen waren zoo meesterlijk
gegrepen dat het al die jaren onvervalscht in de herinnering bleefhangen. De
Schaapscheerder hier is uit een andere voeling. Segantini heeft veel invloeden
ondergaan, die hij door de kracht van zijn persoonlijkheid verwerkte en tot zijn eigen
maakte. Millet en later de Engelsche Pre-Rafaeliten, of was dit over Duitschland
heen, zijn hiervan de voornaamste. In dit werk, van onderwerp aan Millet verwant
is hij meer Vlaamsch, is hij realistisch, schildert hij meer in de volle pâte, en vertoont
ook niet de rustieke teerheid die den Franschman zoozeer onderscheidt, en die wij
ons o.a. van zijn in Amsterdam geëxposeerd stalinterieur, Twee moeders, herinneren.
Doch in dit forsche empateeren zijn mooie gedeelten, zooals de kop van het schaap,
krachtig geteekend, expressief en mooi van kleur.
Wel een tegenstelling met de Bloemen van Diaz, in zijn meest schitterende wijze
geschilderd, met zijn Maraudeurs ook, in den tintelend coquetten stijl die deze schilder
gelukkig vaak voor ernstiger en grootscher opvatting verloochende, en geheel volgens
den smaak dier dagen voor het pittoreske en voor de chinoiseries, door kinderen
voorgesteld. Ook de prachtige Corot vormt een groote tegenstelling niet alleen met
Segantini maar ook met Jacob Maris, met Weissenbruch, de meesters van ons
polderland. Het sterkst ziet men dit verschil in het Bij Dordrecht van den eerste, waar
de zware, dampende zeeklei alles zwaar maakt en donker, in een forschen greep
overeind gezet is zonder behaagzucht, zonder aangenaamheid, zwaar en dreunend
en dof, stroef als Ruysdael dat vóór hem kon wezen, - terwijl Corot in zijn Morgen,
het fijnere, teere, ijle, wazige en sluierachtige grijs te zien geeft, dat op een gelukkiger
bodem, in een zonniger land optrekken zal als de zon hooger staat. Licht van toets
alsof het doek nauwelijks aangeraakt is, krachtig toch in de volmaakte uitdrukking
van een moment, dat in de taaie olieverf onweergeefbaar scheen, toont hij zich hier
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in de beheersching van zijn onderwerp, in de lenige teekening, in het gevoel voor
vorm en in de bekoring die van zijn kunst uitgaat, geheel een schilder van het
Latijnsche ras.
Er zijn intiemere Corot's en wij denken in de eerste plaats aan het landschap met
de koetjes uit de verzameling Thomé Thierry in het Louvre. Doch van zulk een
moment van vroegen morgen over het water, is dit werk uit de beroemde collectie
Kums te Antwerpen stellig een der compleetste voorbeelden.
D e n H a a g , 23 November 1909.
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EENE SMIDSE IN DEN WINTER. NAAR EEN SCHILDERIJ VAN VALERIUS DE SAEDELEER.

Onze streek, door Stijn Streuvels.
I.
Hoog in de lucht, over de grondelooze diepten en onmetelijke verten vol duisternis,
in de doodstilte van tijd- en ruimtelooze nacht - als alles dood, vernietigd of vergaan
is - over die schrikwekkende eindlijkheid zonder begin of einde, ontstaat elken morgen
het licht. Als een felle, onversaagde ridder uitgerust ten kampstrijde, als een heir in
slagorde, daagt de macht op en rukt het leger de oosterpoorten uit met gevelde
spietsen. Dan vangt de worsteling aan en straks spuwen de vuurmonden hun rooden
adem over heel het onmetelijk krijgsveld. De vijand wijkt - het licht verwint de
duisternis en zegepralend heft de zon haar gulden hoofd ten oosten boven de
heuvelkimmen. De dag is daar.
Elken morgen herneemt die strijd tusschen de twee eendlijke elementen, elken
morgen behaalt dezelfde ridder dezelfde zegepraal maar altijd is de tegenstand even
geweldig, is de strijd om ter hevigst en schijnen de kansen al beide zijden gewaagd;
- elken morgen is de zegenpraal weer anders en de overwinning en de nederlaag
gebeurt telkens als na een strijd tusschen twee nieuwe kampers. Met 't verschijnen
van de zon - die lichtwagen met onstuimige vurige rossen - verkrijgt alles weer zijn
vredig uitzicht en ontstaan opnieuw alle dingen in hun eigen aanschouwelijkheid.
Onder het blauwe luchtgewelf straalt de klaarte en stroomt in één vloed open over
de wereld.
Een nieuwe dag is begonnen; uit de nevels is het uitzicht weer vrij geworden en
ligt de streek nu kennelijk en bloot in heel haar wijde, uitgestrekte schoonheid.
De groote lijnen, als een geweldige zwaai door de ruimte - vormt de grond hier
een groote vallei die in haar lengte besloten ligt tusschen twee schuin opglooiende
heuvelruggen.
De eene heuvel ontstaat uit het oosten en loopt in rechte richting naar 't uiterste
zuidpunt - zoodat de bochtige tinne van ends ont ends den einder afspant als een
paarsche wolkenbank die er in de stilte van den uchtend omwaasd is blijven liggen
en weldra zal opdampen. Van op den negge waar de paarsche massa bestaat uit
dennebosschen loopt de glooiing in zachtronde, golvend land naar het vlakbodemig
dal.
De tweede heuvellijn gelijkloopend met de eerste, heft zich uit de noorder
eindstreek en wendt zich ten westen toe waar ze wegdraait en de vallei een wijderen
uitloop geeft naar de effene landen. Minder steil van hel-
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ling, niet zoo regelmatig van tinne en met vlakker uitloopende glooiing is die tweede
heuveling met breedgestrekten rug, waar bebouwde landerijen en wijde vruchtvelden
prijken als een kleurrijk tapijt in 't spel van licht en zon.
Ten oosten is de heuvelketen, die Kluisberg heet en die met zijn kruin van blauwe
bosschen, de Waalsche streek afdamt van de Vlaamsche - al wat daarbachten ligt is
onbekend en driemaal vreemd.
Ten westen is 't de wabberende hoogte lijn die de Scheldelanden scheidt van de
Leielanden.
En hierbinnen, in de bescherming van die twee heuvelketens is het stille dal, de
veilige, rustige vallei waar de zwaai der lijnen, met ronde golving in die twee oevers
gelijkig opglooit als een dam, ter beschutting van alles wat hierbinnen groeit en leeft.
In die dubbele barming die de eene heuvelhoogte neer en de andere weer opsliert,
liggen de velden bloot in hun duizendmalig groen als een kleurbord en in de
rondbodemige laagte, in de breede evenheid der meerschen die als een vacht van
hevig groen uitstrekken in eene streep over heel de lengte van 't zuiden tot 't oosten,
kronkelt in het zilverig waterbedde de schoone Scheldestroom.
Van in de laagte naar boven gezien of van op de hoogte naar benedenwaard, overal
is de aanblik even grootsch, even open, even wijd.
Overal rond, over den rug der beide oevers der vallei, tusschen 't groene vlak der
wabberende landen, liggen de dorpen als zooveel groepen blinkende kleurstippels,
elk dorp met zijn eigen uitzicht, eigen aanleg en bouwtrant en lijnenspel; met een
eigen kerktorentje en wit en roode huisjes errond geschaard. Over de
wijduitgestrektheid der streek staan de boomen in troepen geschaard of in dubbele
rijen langs de wegen; kopwilgen en elshagen zoomen de grachten en beken. Tusschen
de velden leiden wegels en wegeltjes in zwierige lijnen naar alle richtingen uit. Op
hoogten en moten, vereenzaamd, staat hier en daar de oude windmolen met gestrekte
wieken; landsche huisjes die verlaten schijnen en klein in de onmetelijke vlakheid
evenals pachthoeven en groote boerderijen, staan er in hun gesloten eenigheid zwaar
en somber onder de scherpe daking, sterk als oude heerlijkheden. Heel de
rondbodemige vallei is alzoo volzet en in dien effenen zwaai van het land van omhoog
naar beneden en weer omhoog, staan al die enkelheden verzaaid als het kleur- en
lijnenspel van een kostelijk tapijt.
Maar ten noord-westen, te midden de vallei, uit de laagte, tusschen de twee
heuveloevers, heft zich een nieuwe, ronde heuvel.
Op de kruine van dien heuvel prijkt de spitse naalde van een bejaarden kerktoren
en om end om, over heel de kruine staan de huizen en huizetjes - heel het dorp ligt
er net geteekend en kleurrijk te blinken op die afgezonderde verhevenheid en voor
heel den omtrek tentoongesteld.
Ten westwaard loopt de helling schuin neder in een bosch dat heel de diepte vult
met donkerheid. Van daaruit heffen zich de sombere houtkruinen in eene sliert weer
op tegen de helling van een tweeden heuvel die verbonden is aan de scheidingsketen
der leievallei die over heel de lengte van den einder het westen afsnijdt.
Het dorp op den ronden heuvel, zoo heerlijk gelegen te midden de Scheldevallei
is Tieghem. Het aloude Tieghem dat over heel de streek vermaard is als zijnde de
geboorteplaats van den Vlaamschen Sint-Aernout - de patroonheilige van het dorp
die er zijne drukbezochte bedevaart en grooten toeloop heeft.
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***
Op het hoogste van den tegenovergestelden bergkop tusschen de twee molens die
Tieghem beheerschen en heel de scheldevallei, op die hoogte heeft schilder Valerius
De Saedeleer zich neergezet.
't Doet mij innig genoegen te denken en te weten dat we nu getweeën, met dezelfde
schoonheid voor oogen, elk met eigen mid dels naar eigen opvatting en met dezelfde
bewustheid, elk op eigen wijze de getuigen zijn van die streek en er dag in dag uit
ons werk van maken de schoonheid er van te verwezenlijken tot kunst. Voor een
schilder was het een gewaagd stuk zich te stellen tegen
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die onmetelijke grootschheid door één blik te omvademen, tegenover die pracht
waarin het land in golvenden zwaai ligt opengerold en waar de zon en het licht van
alle weer, een gedurig anderend spel op spelen. Men moet er de langdurige en
standvastige getuige van zijn om al de verschillige uitzichten van dat l e v e n d
spectakel te zien gebeuren.

UIT HET LUSTOORD DER VLAANDEREN: (SCHELDEDAL). EINDE VAN EEN SCHOONEN ZONNEDAG. NAAR
EEN SCHILDERIJ VAN VALERIUS DE SAEDELEER.

Beketterd door de zon, door al de phasen van den helderen zomerdag: van het
bleek-teer-roze ontwaken bij den achtend; door het gloeien van den noen; tot het
brons-bruin-geel-oranje van den avondval. En de witte nachten met de maan aan den
hemel en de zilvermisten van den eerdsmoor die zweven en heel den bodem in een
toovermeer omscheppen....
Bemist en beneveld, heel de diepte gevuld met roerende dampen die er draaien en
wentelen als in een kokenden brouwketel, als vorm en lijn vergaan zijn en
doodgedaan, als heel de vallei verzwonden is en de heuvels uit de wolken van den
grijzen hemel niet meer te verkennen zijn...... en alles traagaan weer klaart en uit het
niet weer opstaat en te voorschijn komt en begint te leven; als de zonnegletsen en
dikke schaduwen er weer overloopen - evenals speurende zoeklichten, gevolgd door
vlottende schaduwlappen - die op den grond, 't spel weerkaatsen der wolken en
zomerspietsen uit den hemel. En..... de groote omzetting van algemeene schakeering
- het verschil der kleurengamma door de jaargetijden teweeg
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gebracht!.... de lichte, teere groenen der lente, de blauwe luchten en groote, witte,
drijvende wolken; de weelde kleuren der zomers; de misten, de roest geboende tonen
der bamis-loovers, de verwelkte groene, de bruine tinten van den herfst;...... en de
winters, de witte winters, het heerlijke, speierende, maagdelijke wit over de
oneindigheid met eene omtooverde wereld erin, de kristallen ijzelmisten, de smoor,
de duisternis, de donkerte, de dood over die verlaten eendlijkheid onder den druk
der gesloten luchten, zwaar als verdoemenissen.
De duizendvoudige verscheidenheid van stijl, van stemming, van uitzicht en van
suggestie!......
Een stout stuk voor een schilder die daar uit de hoogte te loeren zit, angstig over
de veelheid, over de grootte en 't ontzaggelijk gebeuren van die wereld beneden hem!
Weinig menschen zijn er bestand tegen om ineens heel hun levenstaak onder de
oogen te nemen, die durven aanvatten op zijn geheel 't geen ze anders met brokjes
en stukjes over de toekomst zouden verdeelen om de zwaarte van den last voor hun
eigen geweten te verduiken.
't Doet me innig genoegen en 't stelt me gerust, ginder iemand te weten die hoog
op zijn berg, alleen, zit te werken en zich tracht te gewennen aan de ontzaglijkheid
van het uitzicht, iemand die gestadig die grootheid voor oogen heeft en van aanzicht
tot aanzicht durft te kampen tegen de elementen in hun volheid.
't Doet me genoegen en 't stelt me gerust te weten dat ik er alleen niet meer ben
en er ginder een werkmakker zit die 't even lastig heeft als ik zelf.

II.
Vlaanderen, Vlanderen, vlaam, vlamende land, vla'en, vlade, vlak, laag land dat effen
en blankende, vliem, vliemende, vlamende geworden is omdat er 't water over
gespoeld heeft en placht op te staan. Vlak, effen land dus zonder hoogten of laagten
is Vlaanderens grond. 't Valt dus niet te verwonderen dat die uiterste zuidhoek
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tusschen Schelde en Leie, hier ligt als eene zeldzaamheid en bij de ontdekking, dat
grootsche uitzicht, veelal verrassing verwekt.
De schoonheid der streek is nagenoeg onbekend en buiten de gewone bedevaarders
die hunne jaarlijksche godsvrucht gaan volbrengen naar den H. Arnoldus, komen er
weinig vreemdelingen met het doel de streek te bewonderen.
Alzoo komt het dat 't meerendeel der reizigers uit het noorden van Vlaanderen,
uit
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Frankrijk of Henegouwen, die voor het eerst de streek van Zuid-Vlaanderen bezoeken
en gewend zijnde aan de vlakke verten van 't bloote of de omperkte kouters van
Oost-Vlaanderen, benieuwd opzien als bij 't naderen, de streek hier stilaan in
golvingen openvouwt. Maar wanneer ze te Avelghem aankomen, b.v. waar plots de
openheid in heel

LENTE-AVOND. NAAR EEN SCHILDERIJ VAN VALERIUS DE SAEDELEER.

haar wijdte voor den blik blootligt, lijkt het eene veropenbaring. Ten oosten, tegen
de lucht, 't geen er uitzag van ver als een wolkenbank, blijkt nu ineens de zware
donkerblauwe massa van den Kluisberg die dreigend opboomt heel in de nabijheid.
De reiziger bevindt er zich ineens als 't ware in een vreemd land, in een land waarvan
niemand het bestaan vermoedde, daar iedereen heuvels en hoogten gaat zoeken in
de Ardennen en in Zwitserland - nooit in Vlaanderen.
't Is er alevenwel zoo erg niet als in de gekende berglanden; de toppen en de
hoogten zijn er zoo spits niet en de afgronden zijn er minder steil - 't is er niet te doen
om de bergen, alleen maar om het gevoel van schoone rust en weidschen praal van
het land gelijk het daar ligt in de harmonievolle golving der twee gelijkloopende
heuvellijnen - de eene neer en de ander weer op in slierige glooiing met de Schelde
in den bodem der vallei.
De golving is er zoo steil niet dat ze 't uitzicht beneemt en de grootheid van den
aanblik bedekt. De landen liggen open, de einder blijft overal wijd en ruim en de
rijke kleurschakeering en 't aangename en 't verrukkelijke van lijn en rhythme is er
in één blik te omvademen. Vreemde bezoekers vooral zijn er door getroffen en
verklaren dat er nergens eene streek is zoo sappig van kleur, zoo fijn van toon en
zoo rijk en vol afwisseling in leven en beweging.
Bij voorkeur verkiest men een vroegen morgen in de lente of in den nazomer,
wanneer de verten nog verneveld liggen in het uchtendwaas en alles als bij toovering
uit de misten verduidelijkend opkomt bij 't opstaan der zon die er kwistig en bij
stroomen haar goudbundels spreidt over de streek.
Bij 't uittreden der dorpstraat te Avelghem krijgt men ineens het breede zicht op
de scheldemeerschen. Wij bevinden ons in de laagte - de uitgestrekte vlakte van effen
groen en daaruit rijst de Kluisberg als een breede scherm die in heel de lengte van 't
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oosten naar 't zuiden, den einder afsnijdt. Met een licht-schuine glooiing heft zijn
voet zich uit de groene meerschen. Over den ondersten zoom der helling liggen de
bebouwde landen in de veelkleurigheid der verschillige vruchten die in ongelijke
perken, het legwerk vormen van een schitterkleurig tapijt. Daarin vlekken, schelwit
en hoogrood
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gevels en daking der kleine huisjes die over heel den ondersten bergwand verzaaid
liggen. De bovenste neggen van den heuvel zijn over heel de lengte bedekt met bosch
van donkere dennen, die van purper fluweel tot teer hemelsblauw, een gedurige
kleurwisseling ondergaan al naarvolgens het licht van den dag en de luchtgesteltenis
erop spiegelt.
Nu ligt de losse massa als iets reusachtigs, overwaterd door mist, niet te verkennen
uit de wolken en nevels die er overhangen, maar eens dat de zon boven den oppersten
rand zal prijken, ontstaan de wentelingen van roodgloeiende of blosrose tonen die
vergaan tot parelgrijs met blauwe schakeeringen die, zoogauw de wind opsteekt,
zullen aandikken en verlevendigen tot zwaar peersch dat te schreeuwen staat en te
dreigen tegen eene lucht die wit ziet als versch geschuurd tin.
Wie belust is op breede zichten volge nu den breeden steenweg die met zijn twee
reken schoon olmgroen omzoomd, langs de scheldemeerschen voortloopt in de
richting van Oudenaerde.
In de verte, voorwaards, gescholen tegen den donkeren wand van den berg ontwaren
wij het kerkje van Ruyen met de huizen van 't dorp die er uitzien als een nestje in
vredige veiligheid rond en tegen elkaar geschaard. Hoogerop blekkert de witte toren
van Quaremont met heel de dorpsgoep die eruit ziet als een kleurig speelding; verder
in de laagte steekt de scherpe naald op van den toren van Berchem. Links te
landewaard, tegen de ijle lucht teekent het fijne witte kerkje van Waermaerde, rilde
en slank als een rijve, staat het in zijne juiste afmetingen en sierlijke vormen, als een
loutere schoonheid in puren eenvoud.
Verder nog en meer naar links, liggen Kerkhove en Caster, alwaar de vlakke kant
der vallei zich uitstrekt vol weelderig en kleurig gewas - de scheldegrond zoo
vermaard om zijn prachtige teergroene vlaschaards - met tusschen de vruchtperken,
hier en daar de groene stippeling van boomtroppels, elshagen en kopwilgen en met
de kleurvlekken der huisjes overal, die alle gelijk met den voorgevel naar 't oosten
gekeerd staan. Daar gaat de landstreek zachtjes weer aan 't klimmen tot boven den
negge waar den einder van 't noorden naar 't westen opboomt en de Leieheuvels
vormt. Op gindsche neggen, aan onze linkerhand liggen de dorpen: Ooteghem, hooger
op, Ingoyghems fijne, slanke torentje, en ten noorden, waar de heuvellijn ineens een
sprong hooger staat, prijken de twee molens op Tieghemberg. Uit de donkere sliert
der bosschen die den berg neer en 't dorp oploopt kijkt het bovenste naaldepunt van
Tieghems kerktoren.
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Dezelfde breede steenweg leidt ons door velden die nog altijd vlak uitloopen, maar
aanstonds zal de weg beginnen klimmen. Medeen wordt het uitzicht breeder - we
bestijgen van nu voort den ronden heuvel, die te midden de vallei opsteekt. Wanneer
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wij ons omkeeren beheerschen wij reeds de streek onder ons: de landen liggen wijd
uit, elke partij vormt een eigen stuk kleur; kleine wegels en grachten met graszoomen
loopen er tusschen als de nerven van een reusachtig blad.
Ginder maakt de weg eene zwierige bocht die ons een stonde 't uitzicht afsnijdt,
maar nu wij den keer meegemaakt hebben, ligt plots het heele uitzicht vóór onze
oogen veranderd: 't gelijkt een landschap uit een middeleeuwsch schilderstuk zoo
sierlijk in zijn kleine onderdeelen, zoo net de afwisseling met eene zoo goed
onderhouden eenheid van lijn en beweging, alsof het geheel er door eene kunstige
hand ware aangelegd.
De steenweg zelf vormt nu de hoogtelijn, tusschen twee neerglooiende diepten de vallei is verdubbeld en in tweeën verdeeld en de dubbele reek olmen loopt als
eene dubbele scheidsstreep waartusschen de witte streep van den steenweg steil
opklimmend vóór ons overeind staat als een wand die recht in de hoogte loopt.
Op 't eindpunt, juist in 't midden, tusschen de nauwe opening der boomenkruinen
die de dreef vormen, daar steekt de kerktoren op! Schijnt het niet aangelegd en
geschikt als op het godvruchtig prentje van een gotieker? Rechts van den weg slieren
de lijnen nederwaards en tusschen elk paar boomenstammen langs den weg, geniet
men als door een open portiek, het heerlijke uitzicht over heel de wijde vallei waarvan
de Kluisberg in de blauwe verte, de achterwand vormt.
Links ligt de delling korter neerloopend met 't groen der velden heviger getint.
Het Hellebosch ligt er in de diepte als een donkere veeg te blekken op 't lichter groen
der gewassen; en over de zwenking die in de nabijheid weer opglooit, ligt heel de
evenheid weerom volzaaid met witte geveltjes die als zooveel lachende wezentjes
met blinkende ruitjes het oosten aanstaren. Op 't hoogtepunt staan de twee molens
nu in heel hunne duidelijkheid - als twee reuzenbroeders - eene is de wit-steenen
molen, als een ronde spitstoeloopende toren, de andere de oude, houten molen die
op zijn stelten hoog en licht schijnt tegen de lucht. Neerstig en met zware en rappe
zeilslagen malen ze, als 't ware het blauwe ruim van 't glasheldere geluchte.
Bij 't beklimmen lijkt de weg zoo steil niet gelijk het eerste zicht vermoeden liet.
Nauwlijks merkt men in 't stappen dat men klimt en hoe trager we gaan hoe langer
we genieten van het heerlijke zicht dat gestadig verandert. De vallei verdiept onder
ons, naarmate de weg rijst, wijdt de uitgestrektheid van den einder verder open en
overal komen nieuwe streken opdiepen uit de blauwe verten. Nieuwe dorpen met
kerktorens; molens op al de tinnen van het land dat als een breed kleurbord opengerold
ligt. De Kluisberg is veranderd van vorm en ligging:
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nu strekt hij achter ons tegen 't zuiden aan en in de ijle ruimte die in 't oosten open
en bloot gekomen is, ontwaren we nu in een nieuw verschiet met fijne tonen
overwaasd, een ongenaakbaar droomland.
We naderen het dorp. De kleine huisjes staan met den gevel of met 't opene naar
den steenweg gereekt. 't Zijn echt vlaamsche, landsche woningen, laag van steke, de
leemen wanden wit gekalkt, de glimmende ruitjes bachten eiken staven en groene
luiken. Het strooien dak groen van 't mos en zwart van ouderdom en versletenheid;
de deuren staan meestal wagenwijd open naar oud vlaamsch gebruik en ten teeken
van goede, overgeërfde gastvrijheid. Rechts van den steenweg, bij elke opening waar
de huizen niet tegeneen staan gereekt, komt telkens weer als eene verrassing het
vergezicht bloot als door een open raam en prijkt er als een stuk schilderij vol
grootschheid. Links van den steenweg begint een hooge barm die den wegrand
afzoomt en waarboven de huizen en pachthoven prijken als op een voetstuk
tentoongesteld.
Tot nu toe was er aan bouwtrant of aardigheid van aanleg niets bijzonders te
merken; de schoonheid bestond enkel in de wondere ligging en 't geen we
bewonderden was ongeraakte, breede natuur in schoonheid van lijn en kleur; van nu
voort echter en over heel het dorp, ontwaart men het ‘gemaakte’ en den ‘aanleg’ van
bouwtrant en hovingen die er met inzicht aangewend zijn om vreemdelingen aan te
trekken, iets wat men veelal aantreft bij plaatsen waar volk en vreemdelingen verwacht
worden, verfraaiingen echter die meestal het eigenaardige der natuurlijke dingen
schaadt en deerlijk vervormt. Maar hier vooral is het eigenlijke natuurschoon
belangrijk genoeg en heeft het ‘gemaakte’ enkel het uitzicht aan den dorpskom
eenigszins vernieuwerwetscht en befantaseerd. Alzoo heeft het dorp zijne schoone
steenoude kerk nog ongeschonden bewaard. Benijdenswaardige dorpen die zulk
kunstwerk uit de oude tijden hebben behouden en die niet begiftigd werden met een
neo-gotiek, goedkoop, modern, verschbakken monument! Wat geeft zoo'n overblijfsel
een weerdig uitzicht en een wijding, een teeken van deftige statigheid, een bewijs
van bejaardheid aan een dorp! Zulk eene kerk staat er als de levende getuige van de
overoude herkomst en 't lange bestaan van het dorp zelf. Maar bovenal is ze hier
kostelijk om de zuivere schoonheid, om de sierlijke en kloeke degelijkheid die in
nieuwere bouwwerken vaak ontbreekt.
Gelijk al de kerken der dorpen langs de Schelde, werd ze gebouwd uit blauw
arduin, 't materiaal van de streek - het steen dat uit de Doornijksche groeven op de
Schelde werd vervoerd en ter plaatse gebracht.
De oude, grijze, zware toren rijst te midden uit het schip der driebeuk. Laag van
romp maar scherp is de naald die hoog opsteekt in de lucht; - hij gelijkt de statige
reus, de wachter, de veiligheid, de rusthouder boven al het klein gedoen van huisjes
en huizen die rond zijn voet geschaard staan.
De toren dagteekent uit de jaren 1100. In de jaren 1500 heeft men het schip der
oude kerk op allerhande wijze herbouwd en vermeerderd en van een kleine kruiskerk
die zij eerst was, heeft men er eene driebeuk van gemaakt. Nu in den laatsten tijd
was zij bouwvallig geworden en onkennelijk gemaakt door plaastering en knoeierij
en ze was te klein geworden voor de bevolking. In 1893 heeft men nu de kerk op
heel gelukkige wijze hersteld en haar zooveel mogelijk haar oud uitzicht weer
gegeven.
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Ten noordwesten van de dorpsplaats loopt de weg neerwaards naar het bosch dat
in eene warande herschapen en met allerhande rots- en natuurwerk versierd, nu nog
de bedevaartplaats is van den H. Arnoldus.
Te midden het bosch, in de laagte is eene open plaats, een diepe ruimte rings
omgeven door steile wanden van groen hakhout, daar staat de kapel en stroelt de
wonderbron. Men voelt er zich als 't ware in een weidschen tempel - 't gelijkt er een
kathedraal in volle natuur, een heiligdom onder den blooten hemel, omsloten en
beveiligd door de oude boomen van een heilig woud. De stemming is er vooral rustig;
over de ruime open plaats wemelt het van menschen die bidden, maar men voelt er
de stilte alsof men er in de grootste eenzaamheid ware. Al het gerucht
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komt van 't geschuifel der vogels; de bron murmelt zacht en in de algeheele stilte
kan men het spokkeren hooren der brandende offerkeersen. De blaren van de boomen
roeren niet, 't is alsof geen 't minste adempje van den wind ooit tot hier door kan.
Van daaruit leidt een bochtige lommerweg de tegenovergestelde helling weer op
en daarboven bereikt men het hoogte-punt van de Leieheuvelketen.
De einder heeft hier onmetelijke diepten en rond en rond over 't wijde verschiet
heerscht onze blik. Heel het oosten praalt er in blauwe
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tinten - de verre landen in 't helder zonnelicht. En daar midden in ligt de stad
Oudenaerde met haar gotieke torens en gebouwen, net en onderscheidelijk als de
achtergrond eener schilderij der primitieven. Verder reikt de blik over nieuwe
uitzichten, nieuwe heuvelreeksen waar weer andere boschstrepen te raden zijn. In
de nabijheid ligt het dorp nu op den heuvelrug te glinsteren met al de kleinigheden
kennelijk.
Hier op den heuvelkop staan in schoone en hooge afzondering, de twee molens
die heel den omtrek beheerschen en over heel de streek te zien zijn.
De eerste is de schoone, torenvormige witgekalkte, steenen molen. Eene
boogscheute verder op een eigene verhevenheid staat de tweede van het broederpaar,
de houtene, de gekende vlaamsche windmolen. ‘De Bergmolen’ draagt in de eiken
molenstake, de eerbiedweerdige dagteekening ‘1267’ in gotieke cijfers gesneden.
Die molenstake - 't echte overblijfsel - zou volgens de loopende legende met een
vlot op de Schelde tot hier gebracht zijn en heel den molen door een kruisvaarder
terug gekeerd uit 't Heilig Land, hier opgetimmerd.
Daar boven in zijn houten huis woont de oude molenaar, wiens vader molenaar,
wiens grootvader molenaar was. Het lijkt of de oeroude molen tot in de verste tijden
van zijn bestaan door de zelfde afstammelingen bewoond werd - of 't altijd dezelfde
molenaar gebleven is die eeuwen lang door de loergaten hier over die oneindige
verten gekeken heeft van waar de wind in aantocht was. Zulk een zoon van het oude
volk, een echte stamvlaming is hier nog overgebleven en 't schijnt of hij al de wijsheid,
al de gezamenlijke ondervinding zijner voorouders heeft overgeërfd. Doet hem
vertellen van
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zijn molen, hij weet er alles van, 't is alsof hij al de overleveringen van heel de streek
in zijn hoofd houdt en alsof zijn blik, die gewend is te staren over verten zonder
einde, al die gebeurtenissen in één greep omvademd houdt en de algemeene
beoordeelingen over levende en doode dingen, over alles wat bestaat en bestaan
heeft, met den zelfden blik uit de hoogte heeft opgevat. Hij is eene dier oude, ernstige
denkers die door afzondering en stilte, door 't leven in de ruimte, eene diepte van
inzicht over 't leven gekregen heeft, eene diepte die maar aan eenzaten eigen is,
eenzaten die in hunne eenzaamheid echter den gezonden zin van 't leven bewaard
hebben en daardoor in staat zouden zijn koningen en volksleiders raad te geven....
De twee molens staan er gebroederlijk en malen nijverig alsof ze twee jongheden
waren, met zoevende zeilen, kop naar den wind, in de hooge, ijle lucht.
Hier strekt het rondzicht al de vier gewesten even wijd uit. De namiddagzon is in
haar volle macht en hare glanzen vergulden de kleurige oppervlakte van het land.
Ongelooflijk prachtig ligt het diorama vóór onze oogen! Ten westen, wervelt de
grondlijn beneden tot aan den heuvelvoet en strekt dan vlak uit als een gespannen
laken vol vruchtvelden met dorpen en gehuchten als nietigheden. In één blik
omvademen onze oogen heel de West-Vlaamsche landen met de torens van Doornijk,
Kortrijk, Thielt, Seghem, Thorhout, Roeselare... al die torens staan even zooveel
kegelstaafjes tegen 't goud van den einder. Als glas is de lucht zoo doorschijnend en
zuiver over heel den zonnekant.
Al de ooster en zuider windstreek is het aleven wijd - daar ligt het dunne waas van
blauw als een floers van rust en vrede over de golvingen van het droomland.
De groote verbindingswegen met hunne dubbele reek boomen vormen er de aders
en zenuwen als van een levend wezen. De Schelde volgt er haar eigen kronkelenden
weg en haar waterbedde blinkt er als zilver in 't smaragdgroen der wijde meerschen.
De andere wegen en wegels schijnen maar enkele bleeke streepjes die de landstukken
doorkruisen gelijk de boomenreken en elshagen het doen in een anderen toon. Van
hierboven beheerschen we 't oppervlak van de wereld en schijnen de gewone dingen
waarin we leven, herschapen tot iets dat enkel sierlijkheid is en kleurenspel, loutere
aanleg voor 't genot van den aanschouwer.
Waar de natuur haar schoonheid op zulke grootsche wijze ten toon stelt, merkt
men dat de bewoners der streek veelal ongevoelig worden voor die schoonheid. Hier
echter is het niet het geval en de bewoners - simpele menschen die met de natuur
vergroeid schijnen, dragen die schoonheid als eene onbewuste behoefte in hunnen
geest. De boer die hier voorbijrijdt en zijne bakte naar den molen voert zal men een
stonde zien stilhouden om rond te staren door de ruimte.
Terwijl de vreemdeling er stokstil in bewondering verslonden blijft, zal 't wel eens
gebeuren dat de landman die voorbijkomt na den gebruikelijken groet, den
vreemdeling aanspreekt met een welgemeend: ‘schoon, newaar mijnheer?’ Er valt
eene fierheid te bemerken op het wezen der bewoners hier - 't is alsof de schoonheid
der streek van hun eigen is en zij er als bewoners, hun deel in hebben. Zij zelf hebben
eene heel eigenaardige manier uitgevonden om van de pracht van het uitzicht te
genieten en ze zullen het dikwijls den vreemdeling aanraden te doen gelijk zij: ‘omdat
het a l z ó ó dubbel schoon wordt’, beweren zij. Te weten: met 't hoofd gebogen
tusschen de opene beenen! Bij 't eerste hooren schijnt de raad bespottelijk, maar wie
't wagen wil zal er de verrassende uitwerksels van moeten erkennen.
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Bovenal belangrijk is het om hier den avond te zien vallen - om het dagelijksche
wonder te zien gebeuren aan den westerhemel bij 't ondergaan der zon. En wanneer
heel de dagklaarte verzwonden is en een weinig maneklaarte de duisternis opheldert,
dan begint er een ander wonder waaraan men de oogen vergasten kan. Heel de ruimte
is gevuld met een dikke blauwigheid, die als eene schaduw over de landen gevallen
is. De verten worden paarsch gelijk de lucht paarsch is en alles wat duidelijk was
ligt versmolten
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en vergaan onder dat donkere floers. De verten en afstanden zijn niet meer kennelijk,
men voelt alleen nog dat men staat vóór eene verschrikkelijke oneindigheid, voor
een afgrond met ongemeten diepten.... waarboven de winden waaien als een wilde
adem, boven een onbewoonde wereld.
Welhaast echter klaart een vreemde lichtschijn boven elk dorp, een klaartegloed
die uit den grond schijnt te komen en in de hooge lucht weerkaatst met hevig rooden

VALERIUS DE SAEDELEER.

blos - als een noordvuur. En waar de lanteernlichten als sterren aan 't flikkeren gaan
en de fabriekventers als reeksen gloeilichten en ovenmonden naar de roode vlam uit
blaakt - overal in alle richtingen: Ruyen, Berchem, Moen, Avelghem - met heel die
fantastische verlichting over de streek kan men zich gemakkelijk inbeelden dat er in
de diepte, over heel de lengte van het dal, eene wereldstad aan wroetelen is in
reusachtig leven en bewogenheid.
De wereldstad en de fabrieken liggen gelukkig heel ver af en diep beneden den
berg, zoodat hier hoog de serene rust van den avond door geen enkelen wanklank
gestoord wordt.
In het bosch, in 't dorp is alles rustig en stil, alle leven is gedempt en een schamel
nachtlichtje piept hier en daar door de vensterluiken der gesloten huizen.
De zomeravond heerscht er en de nacht brengt den vrede over berg en dal.
***
't Is hier op de uiterste hoogte tusschen de twee molens dat schilder Valerius De
Saedeleer zijne woonst heeft opgeslagen. Van in zijne werkplaats beheerscht hij ten
noordwesten, heel de vlakke Leie-valei; van op zijn terras al den zuidoostkant heeft
hij dat andere prachtig tafereel dat zich openrolt over Tieghem-berg, de Schelde-vallei,
heel de schoone golving van 't land met den kluisberg over heel de lengte van den
einder en verder ten zuiden in eene ongenaakbaarheid, diaphaan als een droom, de
Drievuldig-
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heidsberg en de beboschte heuvels van het Walenland.
Hier zit de schilder als een Keizer op een troon met al die schattige schoonheid
rondom hem, te midden de zuivere heerlijkheid der ongeraakte harmonie van
grootsche natuurpracht.
Alwie in geweldige schoonheid gaat leven, alwie van aangezicht tot aangezicht
te doen heeft met de groote elementen, moet zich sterk voelen en bewust zijn van
eene groote kracht om zulk een schoonheid en grootheid te behandelen.
Nu het geweten is welke taak Valerius op zich heeft genomen, wat hij heele dagen
voor oogen, onder zijn blik heeft open liggen, zou het belangrijk zijn te toonen: hoe
hij die schoonheid ZIET, hoe hij die geweldige grootheid in zich opneemt en hoe hij
schoonheid en grootheid met lijn en kleur verwerkt en - dat altijd ongedurig en
wisselend wezen der natuur die dreigt of blij is - dat duizendvoudig spel dat altijd in
beweging en licht of somberheid werpt op het openliggende land dat als een spiegel,
het geweldige wentelen en gebeuren van den hemel weerkaatst.
Dat zal voor een anderen keer zijn. Althans weze 't beweerd dat de kloekgebouwde
schilder in zijn kunnen voor zijne taak opgewasschen schijnt en hij de vertolker kan
zijn van de streek die hij tot onderwerp van zijn arbeid gekozen heeft.
Het ras der Breughels is in Vlaanderen voorwaar niet uitgestorven!

HUIS-TEN-BERGE. WOONST VAN DEN SCHILDER VALERIUS DE SAEDELEER.
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Wat is de melkweg?
Door dr. C. Easton.
A broad and ample road, whose dust is gold
And pavement stars.....
MILTON.

Over-bekend is de satire:
Wer wird nicht seinen Klopstock loben?
Doch wird ihn Jeder lesen? - Nein.

En het ligt in den aard der dingen (niet 't minst aan de inrichting van ons
literatuuronderwijs) dat het met vele klassieke schrijvers net zoo gaat als met den
ouden, veel geprezen, ongelezen Klopstock.
Maar niet alleen in het rijk der letteren neemt onverschillige bewondering vaak
de plaats in van belangstelling die tot kennismaking en genieten drijft. De sterrenhemel
- het maanlicht - de melkweg - poëten en poëtasters van alle tijden hebben zich eraan
vergaapt, ze zijn bezongen, berijmd en bedicht totdat ze eindelijk het lot deelden van
al wat te uitbundig verheven en geprezen wordt: nuchtere stervelingen glimlachen
wanneer men ervan rept, alsof de onvergankelijke schoonheid van de hooge hemelen
ooit tot een banaliteit gemaakt konden worden, zelfs door opgeschroefde
sentimentaliteit. De Melkweg... ah, zeker, magnifiek! Maar hoevelen, wier blik 's
avonds niet hooger pleegt te gaan dan de straatlantaarns, hebben er de moeite voor
over, naar den Melkweg te z i e n ?
Nacht aan nacht welft zich de sublieme pracht van den goud-overstovenen, met
sterren geplaveiden heirweg aan het uitspansel, en toch, de menschen worden geboren,
werken en wroeten en kijken niet op, en sterven, zonder den Melkweg te hebben
gezien - anders dan met 'n vluchtigen blik, juist omdat men er geen moeite voor hoeft
te doen en hij er immers altijd is en blijft.
In het voorjaar en den voorzomer houdt in onze streken de Melkweg zich wat
schuil. Eerst in de laatste dagen van Augustus, als de nachten al gaan lengen, en 't
zwoel genoeg is om nog laat buiten te zitten, dan stijgt daar in het zuiden een breede
gespleten lichtbaan langs den hemel naar boven, vlokkig en met zoo heldere plekken
of 't witte wolkjes waren. Dat is een van de mooiste streken in den Melkweg, zóó
grillig en levendig van tint, dat de groote von Humboldt van ‘landschaftlicher Reiz’
mocht spreken: inderdaad ligt er over dit hemelsche beeld iets van de bekoring van
een landschap.
Meer naar het zenith toe en aan de overzijde van het hemelgewelf wordt de
Melkweg vager en flauwer, hoewel de aandachtige beschouwing ook daar allerlei
schakeeringen, vlekken, lichtstroomingen en donkerder holten te zien of te raden
geeft. Onwillekeurig verlengt men in gedachten die schemerende boog onder de
Aarde door, weer aansluitend bij haar begin - en werkelijk ziet de reiziger, die het
zuidelijk halfrond bezoekt, dáár aan den hemel het andere, ons verborgen brok van
den kring die onze planeet, ons zonnestelsel dus, geheel en al omspant, als een
monochrome, eeuwigdurende regenboog.
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Tusschen de sterren door beschrijft die lichtboog ongeveer een grooten cirkel. En
de schakeeringen van helderder en donkerder plekken blijven, in 't algemeen,
onveranderd. Ziedaar de twee kenmerken van 't verschijnsel welke het eerst in het
oog springen en waardoor het al dadelijk als een niet-aardsch, een kosmisch
verschijnsel kan worden gerangschikt.
Ten aanzien van zijn structuur blijft men ook niet lang in 't onzekere. Wie er op
een helderen nacht eenige minuten achtereen naar kijkt, moet ongetwijfeld tot de
overtuiging komen dat die lichtboog, in hoofdzaak tenminste, bestaat uit een
ontzaglijken zwerm van kleine en allerkleinste sterren, te flauw en te dicht
opeengedrongen om afzonderlijk zichtbaar te zijn, maar tesaam een schemerend licht
vormende, waaruit telkens de scherpe sterrevonkjes even optintelen. Wie een kleinen
goeden kijker op zoo'n sterwolkje richt, ziet ook dadelijk een macht van sterren: tien,
honderd, waar het bloote oog er slechts een paar vertoont. Het schemerlicht van de
gansche zone echter is ongetwijfeld ster-achtig. Reeds
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FIG. 1. NEVELSLUIER IN CYGNUS. (GEFOTOGRAFEERD DOOR RITCHEY, OP DE YERKES-STERRENWACHT).
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de waarnemers der Oudheid hadden dit al heel wel erkend, al bracht de
voorstellingswijs der Grieken mee dat men aan het verschijnsel ook een mythologische
uitlegging gaf; zoo werd de melkweg het soldeersel der beide hemelhelften, of de
weg waarlangs de afgedwaalde zonnewagen den hemel verzengd had, of 'n straal
melkdruppeltjes, aan Juno's borst ontsprongen toen Hercules 't hoofd afwendde van
zijn goddelijke voedster.
Aan die poëtische legende zal ook de G a l a x i a s der Grieken wel zijn naam
ontleenen, méér dan aan den aard van zijn lichtschijnsel, dat er eigenlijk in 't geheel
niet melkachtig uitziet.
***
De onveranderlijkheid van den Melkweg als geheel was ook wel bij de Ouden bekend,
en reeds Ptolomaeus van Alexandrië, die in het jaar 130 van onze tijdrekening een
vermaarde sterrenlijst samenstelde, gaf er een uitvoerige beschrijving van, tot in de
vorige eeuw onovertroffen, maar... achttien eeuwen lang nagenoeg onopgemerkt
gebleven!
Verder doordringen in den aard van het verschijnsel bleef echter onmogelijk, tot
aan de toepassing van verrekijker, spectroskoop en hemelfotografie.
Niet zoodra had men de nog zeer onvolkomen kijkers op het melkweglicht gericht,
of het eeuwenoude vermoeden werd bewaarheid: het schemerlicht loste zich op in
een ontelbare menigte sterretjes. Het was een der eerste veroveringen van de teleskoop,
in het begin der zeventiende eeuw door Galilei wereldkundig gemaakt, tegelijk met
die van de Maan-kraters, den sikkelvorm van de planeet Venus, de Jupiter-satellieten
- onthullingen van het uit Holland naar alle landen overgekomen instrument. Galilei
deed den allereersten stap op den weg van de onderzoekingen, de op waarneming
gegronde onderzoekingen naar den bouw van het heelal, toen hij vol geestdrift uitriep:
‘Het is een zaak van hoog gewicht, aldus een eind gemaakt te hebben aan het getwist
over den aard van den Melkweg, en den bouw daarvan te hebben aangetoond’...
Deze woorden zijn te vinden in den N u n c i u s S i d e r e u s van 1610.
Merkwaardig is het, dat bijna twee eeuwen nog zouden verloopen voordat de lange,
maar zekere en veilige weg van waarneming en berekening op dit gebied verder zou
betreden worden: tusschen Galilei en den grooten Herschel immers zijn wel veel
b e s c h o u w i n g e n over den aard van den Melkweg, maar geen waarnemingen aan
de orde geweest. Wij moeten er dadelijk bijvoegen, dat er heel vernuftige speculaties
bij waren, en dat men in onzen tijd, als men zich een beeld wil vormen van 't heelal,
't nog volstrekt niet buiten dergelijke beschouwingen kan stellen.
Kepler, de groote Kepler, had het te druk met de wetten van ons zonnestelsel, om
zich veel met de verwijderde sterrenwereld in te laten, maar hij formuleerde reeds
zeer scherp de meening, dat de zon in een ledige ruimte stond waaromheen de sterren
van den Melkweg in een ring gegroepeerd waren. Want de melkweg-band vormt zoo redeneerde hij - een grooten cirkel die onze Aarde geheel omsluit, en de
helderheid van den Melkweg is in alle richtingen vrijwel dezelfde.
Aan dit laatste ontbreekt nu nogal wat, maar toch legt Kepler hier nadruk op de
allereerste waarnemingsuitkomsten. Verder gaat hij echter niet. Onze Christiaan
Huygens, die een van de meest veelzijdige geleerden uit alle tijden is geweest, heeft
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ook veel over den aard van zon en sterren nagedacht. In een na zijn dood verschenen
boek: K o s m o t h e o r o s getiteld, waagt hij zich aan gissingen over sterrenstelsels,
die te vergelijken zouden zijn bij ons zonnestelsel, en z.i. ook door levende wezens
bewoond moeten zijn; hij zegt niets bepaalds over den melkweg. Maar deze man
met scherpen en ruimen blik erkende toch zeer juist het groote beginsel der
gelijkwaardigheid van zon en sterren: het feit, dat onze eigen zon in 't heelal niet in
een uitzonderingstoestand verkeert, maar dat de sterren andere zonnen zijn, andere
planetenstelsels om zich heen kunnen hebben. En zeer waarschijnlijk onder den
destijds grooten invloed der denkbeelden van onzen genialen landgenoot, ontstond
het geschrift waarin het eerst op heldere wijze een nieuw inzicht ten aanzien van den
Melkweg werd
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verkondigd: het boek van Thomas Wright.
Dit curieuse en uiterst zeldzame werk - het werd in 1750 gedrukt voor rekening
van den schrijver, en vermeldt slechts 115 inteekenaars - draagt tot titel:
‘An original theory or new hypothesis of the Universe, founded upon the laws of
Nature, and solving by mathematical principles the general phaenomena of the visible
creation, and particularly the Via Lactea. Comprised in nine familiar letters from the
author to his friend.’

FIG.

2. ‘DE DRIE GROTTEN’.

Rijk geïllustreerd met fantastische platen, bevat het een wonderlijk mengelmoes
van kennis en buitensporige fantaisie en dwaasheid, maar er is ten minste één geniale
inval te vinden in dit boek, en die enkele bladzijde heeft den naam van den auteur
de eeuwen doorgebracht. Th. Wright zegt daar ongeveer: Stel u een onbepaalde
ruimte voor, aan twee zijden begrensd door platte vlakken (dus zoo iets als een
molensteen) en verbeeld u deze ruimte gevuld met sterren die er in een soort van
regelmatige onregel. matigheid verspreid zijn. (N.B. Dit is vóór Hegel! - de schrijver
bedoelt: ordeloos, onstelselmatig verspreid); denk uzelf ergens midden tusschen die
twee grensvlakken geplaatst, dan zult gij dwars op die vlakken een beperkt aantal
sterren zien, maar hoe langer hoe meer sterren naarmate gij meer in de richting van
de vlakken zelf kijkt, en tusschen de vlakken in (als de sterrenruimte zich maar ver
genoeg uitstrekt) zoo ontzaglijk veel, ja oneindig veel sterren, dat ze hun licht
vermengen: ‘Thus, all their Rays at last so near uniting, must meeting in the Eye
appear, as almost in Contact, and form a perfect Zone of Light.’ Hij gelooft dat deze
onderstelling met de werkelijkheid overeenkomt, en den waren aard van den Melkweg
verklaart. En de onregelmatigheden die wij (in den Melkweg) waarnemen, zijn dan
enkel toe te schrijven aan de stelling van onze Zon in de groote sterrenwereld, en
aan de velerlei beweging onder de sterren zelf, die hier en daar ‘een wolk-achtige
sterrenknoop’ vormen....
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Wright had hier den grooten sprong gemaakt. De Melkweg l i j k t een ring, maar
b e h o e f t in werkelijkheid g e e n ring te zijn. Die vorm van den lichtband aan het
hemelgewelf kan óók worden verklaard op heel andere wijze, namelijk zooals Wright
dit doet. En in hoofdpunten denken wij er nog juist zoo over als hij. Slechts op twee,
maar dan ook zeer belangrijke punten in het melkweg-probleem hebben wij,
anderhalve eeuw na den Durhamschen geestelijke, volkomen zekerheid verkregen:
de begrenzing van het geheel, en het bestaan van plaatselijke opeenhoopingen der
sterren. Maar daarover later.
***
Het denkbeeld, dat de aanblik van den hemel ook verklaard wordt door een
‘schijfvormig sterren-heelal’ waarvan onze zon, niet ver uit het middenvlak gelegen,
deel uitmaakt, - dit denkbeeld staat gewoonlijk op naam van den grooten wijsgeer
Immanuel Kant, die in zijn jeugd (1755) een boekje schreef ‘A l l g e m e i n e
N a t u r g e s c h i c h t e u n d T h e o r i e d e s H i m m e l s ’, waarin hij,
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- nevens zijn beroemde theorie over het ontstaan van het planetenstelsel, - ten aanzien
van het sterrenstelsel dergelijke ideeën verkondigde. Kant erkent echter zelf, zijn
gronddenkbeeld ontleend te hebben aan een uittreksel uit Wright's boek, en in den
grond der zaak voegt hij weinig bij diens hypothese over den bouw van het
melkwegstelsel. Maar zoo duister, verward en onzuiver als Wright's beschouwingen,
zoo kristalhelder en streng-logisch zijn de uiteenzettingen van den filosoof uit
Koningsbergen, en z i j n geschrift was het ook, dat invloed uitoefende en
vruchtdragend werd. Kant verruimde het denkbeeld overigens nog met behulp van
de analogie - een wijze van redeneering die destijds zeer in zwang was - hij houdt
den melkweg voor ‘een dierenriem der sterren’: de tallooze sterren bewegen zich ten
naastenbij in een vlak, gelijk de planeten in ons zonnestelsel. En zelfs ziet hij in de
ovaalvormige nevelachtige lichtplekken, hier en daar vaag waar te nemen aan het
uitspansel, àndere melkweg-stelsels, in afgronden van ruimte van ons verwijderd,
maar bij het melkweg-stelsel waarvan onze zon deel uitmaakt, te vergelijken.
Iets later dan de geschriften van Wright en Kant (in 1761) verscheen een boekje
van den beroemden wiskundige J.H. Lambert, die - onafhankelijk van zijn voorgangers
- dergelijke beschouwingen over het melkweg-stelsel ten beste gaf.
C o s m o l o g i s c h e B r i e f e ü b e r d i e E i n r i c h t u n g d e s We l t b a u e s ’
heet dit, te Augsburg gedrukte bundeltje, dat in verre navolging van Fontenelle's
‘Discours sur la pluralité des mondes’ voor den vorm gericht is aan een vriend. Deze
gefingeerde vriend wordt ook sprekende ingevoerd, en aan het eind van iederen brief
met voor ons begrip koddige strijkages overladen:
‘Schreiben sie mir, mein Herr, was sie darüber gedenken.... Es würde mir sehr
angenehm seyn, wenn sie mir dabey neuen Anlasz geben würden, noch mehrern
Zusammenhang in meinen System zu finden, denn was ich dermalen gefunden, habe
ich Ihren Anmerkungen zu danken, die mir in jeden Fällen nützlich und verbindlich
gewesen sind.... Ich bitte sie, die meinigen (die Proben) als Wirkungen und Zeichen
der unzertrennbaren Freundschaft anzusehen, die unsere Herzen auch in der Ferne
vereinigt, und mit welcher ich verbleibe, mein Herr, etc....’

FIG.

3. DE OMGEVING VAN ALTAIR IN DEN MELKWEG.
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Wij zijn midden in den pruikentijd. - Maar Lambert was een scherpe geest, en zijn
beschouwingen gaan veel verder dan die van Kant. Hij groepeert eerst een aantal
sterren tot sterrehoopen of groepen, dat zijn dan de stelsels der 2de orde, elk
zonnestelsel als eenheid genomen. Al deze opeenhoopingen vormen tesaam een
stelsel van de 3de orde: het melkweg-systeem. Maar in het eindelooze heelal moeten
er tallooze melkwegen zijn, talloos vele lens- of schijfvormige stelsels, en wij kunnen
ons voorstellen dat die, bijeengenomen, weer een stelsel van hooger orde vormen,
en zoo tot in het oneindige....
Verder kon de analogie niet gedreven worden. Vernuftig is de uitwerking van
Lambert's denkbeelden ongetwijfeld, maar het werd tijd dat de waarneming een
breederen en vasteren grondslag ging leggen: al deze speculatiën hadden ook alreeds
geleid tot
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verkeerde analogie-conclusiën, bijv. tot de overtuiging dat een ‘centrale zon’ in het
melkwegstelsel de rol vervullen moest, die in het planetenstelsel aan onze zon is
toebedeeld. Ongelukkigerwijze bestaat zulk een centraal l i c h a a m zeker niet (wat
niet zeggen wil dat er zich geen sterverdichtingen in het zwaartepunt van het systeem
kunnen bevinden), en droevig veel moeite en tijd is een eeuw lang door de astronomen
verspild aan het zoeken naar zulk een ster, die als centrale melkweg-zon dienst kon
doen.

FIG.

4. MELKWEG IN SAGITTARIUS.

Wat men nu noodig had, waren geen bespiegelingen, maar feiten. Die werden,
een kwart-eeuw na Lambert, en later nog, bij massa's bijeengebracht door den
vlijtigsten en scherpzinnigsten van alle sterrenkundige waarnemers: William Herschel.
Den bouw van het sterrenstelsel te doorgronden, dàt was, volgens zijn eigen
bekentenis, Herschel's grootste levensdoel. Hij heeft het niet mogen bereiken, en
wellicht zullen nog eeuwen na Herschel de grootste geesten ternauwernood de eerste
aanduidingen kunnen ontraadselen van dat geweldig ingewikkelde hiëroglyphenschrift
dat in lichtende sterrenfiguren aan den hemel staat - toch was zijn
waarnemingsmateriaal een eeuw lang de rijke voorraad waarmee men 't opbouwen
van nieuwe stelsels beproefde.
Herschel's methode was eenvoudig en scherpzinnig. Hij noemde haar zelf, in zijn
schilderachtige taal: ‘het looden van den hemel’ (s t a r - g a u g i n g ). Want evenals
de geograaf de diepte der zeeën bepaalt, door hier en daar het dieplood te laten zinken,
en uit zulke plaatselijke bepalingen te concludeeren tot de algemeene gedaante en
de gemiddelde inzinking van den zeebodem, zoo bepaalde Herschel den
sterrenrijkdom van een groot aantal plekken aan den hemel, om hieruit ten slotte af
te leiden, hoe ver het met sterren gevulde heelal zich naar verschillende richtingen
uitstrekte.
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FIG.

5. MELKWEG OMSTREEKS β CYGNI.

Om deze slotsom te kunnen maken, moest hij uitgaan van een paar willekeurige
onderstellingen, deze namelijk: dat de sterren in de ruimte g e m i d d e l d even ver
van elkaar staan, en dat hij met zijn teleskoop a l l e in ons melkwegstelsel bestaande
sterren kon waarnemen. Even nadenkend, ziet men gemakkelijk in, dat - in dat geval
- ons sterrenstelsel zich des te verder in een richting uitstrekt, naarmate er in die
richting méér sterren gevonden worden, m.a.w. dat het
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aantal sterren een maat is voor dien afstand, in een bepaalde richting, evengoed als
het aantal meters, waartoe het dieplood zinkt in de overal even dicht met
watermoleculen gevulde zee, een maat is van de hoogte van de waterzuil die er staat
op een bepaalde plek.
Herschel telde nu de sterren in het gezichtsveld van zijn grooten, eigenhandig
gemaakten spiegelteleskoop. Dit veld besloeg slechts 1:833.000 deel van den geheelen
hemel; had hij dus het geheele hemelgewelf willen aftellen, dan had hij, 23 velden
per avond waarnemend, en e l k e n avond aan zijn kijker zittend, juist honderd jaren
aan dien reuzenarbeid moeten besteden! Hij koos ongeveer 3400 velden - toch nog
een ontzaglijke arbeid - en vond nu, dat ons ‘sterren-eiland’ zich naar de eene zijde
van den melkweg (naar het sterrenbeeld van den Arend) veel verder uitstrekte dan
naar den tegenovergestelden kant (Orion, Eenhoorn), terwijl natuurlijk de afmetingen
van ons sterrenstelsel 't geringst waren loodrecht op het vlak van den melkweg, naar
de polen van dien gordel toe.
In 1785 gaf Herschel die conclusiën in het licht. Ze waren - in tegenstelling met
de min of meer vernuftige bespiegelingen van vroeger - de eerste die berustten op
een breeden grondslag van gedetailleerd waarnemingsmateriaal. In dat opzicht dus
een kolossale stap vooruit. En toch... is er van deze conclusiën minder overgebleven
dan bijv. van de gewaagde speculatiën van een Lambert! Hetgeen bewijst dat
voortbouwen op de waarneming in de natuurwetenschap de eenige goede weg is,
maar dat zelfs een overstelpende massa waarnemingsresultaten op zichzelf nog niet
't bereiken van de waarheid kan waarborgen. De fout lag hier in de onderstellingen
waarvan Herschel uitging. En de blijvende verdiensten van zijn werk liggen niet in
die conclusiën van 1785, in de teekening van dat sterreneiland met zijn grillige
gedaante; maar primo in de stertellingen zelf, nog pas weer door onzen landgenoot
Kapteyn gebruikt, en ten tweede juist in de zoo verkregen aanduiding dat Herschel's
uitgangspunten onjuist waren.

FIG.

6. DE GROOTE NEVELVLEK IN ANDROMEDA.
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De groote man kwam ook, door zijn latere werk, zelf al meer en meer van die
eerste slotsommen terug. Hij liet de voorstelling vallen van zijn melkweg-eiland,
welker grootste doorsnede, 't zij hier terloops gezegd, 850 maal zoo lang zou zijn als
de afstand van onze Zon tot de ster Sirius, een wijdte, zoo onbegrijpelijk groot, dat
het licht, met een vaart van 300.000 kilometer in de seconde voortschietend,
d e r t i e n d u i z e n d j a r e n noodig zou hebben om van het eene eind naar het andere
te geraken!
Bijna veertig jaren van zijn leven hield
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Herschel zich bezig met dit grootsche probleem, en toen hij in 1819 stierf, was hij
nog niet verder dan tot de zekerheid, dat ons sterrenstelsel in een vrij dunne laag
verspreid is en uit meest zeer onregelmatige ster-ophoopingen of groepen bestaat,
met vage nevels vermengd.
***
Het was vooral de structuur, de fijnere samenstelling van den Melkweggordel, gelijk
die hem verscheen in zijn machtig instrument, welke Herschel tot de overtuiging
bracht dat zijn vroegere uitgangspunten verkeerd waren: dat zijn teleskoop nog niet
bij machte was, overal de sterren-ruimte te peilen, en dat de sterren, alles
dooreengenomen, niet gelijkmatig verdeeld zijn.

FIG.

7. SAMENHANG VAN NEVELS MET STERREN.

Hij vond - de oogenschijnlijk ‘nevelachtige’ deelen daargelaten, waarover later een aantal plekken die nog sterrenrijker deelen bevatten welke zelfs zijn
veertigvoets-kijker niet kon oplossen. Dáár drong ook die machtig scherpe visie dus
niet door tot aan de grens van ons melkwegstelsel, of... de sterren waren te k l e i n ,
al stonden ze misschien niet aan de limieten van den melkweg. In dat geval echter
moesten aanzienlijke deelen van onze sterrenwereld een andere wijze van vermenging
van groote en kleine sterren opleveren dan de gewone, en daarmede zonk dan een
der uitgangspunten van zijn betoog weg. Maar nu vertoonde zijn kijker, als hij
daarmee de sterrenvelden doorkruiste, dikwijls deze bijzonderheid, dat vlak naast,
of te midden van plekken waar de sterren als juweelen met diamantgruis vermengd
met volle handen neergesmeten schenen, donkere openingen lagen, zonderling leeg,
zonder het nietigste sterrenpuntje. 't Contrast was soms zoo treffend dat Herschel die, al was Engeland zijn aangenomen land, Duitscher bleef en Duitsch dacht en
sprak, bij voorkeur - uitriep: D a i s t w a h r h a f t i g e i n L o c h i m H i m m e l !
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Werkelijk behoeft men slechts een blik te slaan op onze fig. 2, te danken aan prof.
Max Wolf, om te zien dat de vergelijking ‘een gat in het sterrengordijn’ volmaakt
juist schijnt. Bijna even treffend zijn de donkere spleten en gaten in een der helderste
melkwegdeelen in Sagittarius (Fig. 4). Moest men nu aannemen dat ook hier de
lengte van de lijn waarmee de hemel ‘gelood’ werd, d.w.z. het sterrenaantal binnen
een bepaald hemeldeel, de juiste maat gaf van de uitgestrektheid der sterren-ruimte
in die richting? Dan zou daaruit volgen dat op deze plek ons sterreneiland ‘duizenden
licht-jaren’ ver ging, maar op een vlak naburige plek een volmaakt leege ruim-tekegel
van ons oog tot aan de grens van 't heelal liep. En hoewel zulk een ‘gat’ ook hier en
daar wel zichtbaar wordt, wanneer men onder een boom zittend, door 't gebladerte
heen hemelplekjes te zien krijgt, waren toch de door Herschel waargenomen
openingen te talrijk, en vooral, te eigenaardig gelegen ten opzichte van de
sterophoopingen, om een andere verklaring aannemelijk te maken dan die van zéér
ongelijke verspreiding der sterrren in ons melkwegstelsel. Dat wil zeggen, dat op
sommige plekken de sterren veel dichter opeengehoopt zijn dan elders, en
vermoedelijk ook bij lange na gemiddeld niet zoo groot zijn als bijvoorbeeld onze
Zon.
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Die opeenhoopingen van kleinere sterren moet men dan vooral in de eigenlijke
melkwegwindingen zoeken. Reeds de beschouwing van een melkweg-deel als op
Fig. 3 (de omgeving van Altair (α Aquilae) maakt dat om zoo te zeggen evident.
Dit resultaat uit Herschel's werk is hier wat uitvoeriger besproken, omdat het, bij
het langzaam en behoedzaam voortschrijden der wetenschap in de oplossing van
zulk een grootsch maar uiterst ingewikkeld probleem, tot de best door 't moderne
onderzoek gestaafde uitkomsten behoort: een der weinige die nagenoeg zeker zijn.
Zoo geeft de onlangs overleden groote sterrenkundige Newcomb als eindoordeel het
volgende: De lichtkracht van sommigen is duizenden of tienduizen den malen zoo
groot als die van de zon, andere daarentegen stralen slechts een honderdste of een
duizendste deel van het licht der zon uit. (Wat Newcomb hier ‘helderheid’ noemt,
kan zoowel beteekenen: sterker lichtkracht van elk deel der oppervlakte, als ook:
grootte. Wij hebben voorshands geen voldoende middelen om deze twee van elkaar
te scheiden). Prof. Kapteyn kwam eenige jaren geleden tot de conclusie dat in een
ruimte die twee millioen sterren bevat, even helder als onze zon, er slechts 500.000
gevonden worden, helderder, maar meer dan 12 millioen zwakker dan deze. Hieraan
moge toegevoegd worden dat volgens onderzoekingen, door schrijver dezes vijftien
jaren geleden verricht, het aantal zeer zwakke sterren veel sterker toeneemt in rijke,
dan in arme streken van den Melkweg. Neemt men slechts de sterren tot de negende
grootte in aanmerking, dan zijn er daarvan tweemaal zooveel in de heldere als in de
donkere streken; rekent men daarentegen de sterren mede, in Herschel's
bovenbedoelde ‘loodingen’ vervat, dan blijken er op een vierkanten graad veertien
maal zooveel sterren in de lichte als in de donkere streken van den Melkweg voor te
komen.

FIG.

8. MELKWEG IN DEN ZWAAN.

Newcomb vat, in zijn werkje: ‘De Sterren’ deze en andere aanduidingen in de
volgende slotsom bijeen: ‘De sterren die ons ‘sterrenstelsel’ vormen, strekken zich
in een laag uit, in de richting van het melkwegvlak. Men zou dus, ook wanneer men
de ‘plaatselijke opeenhoopingen’ wegdenkt, een massa verspreide sterren overhouden,
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welker aantal, als men van een der melkwegpolen naar het melkwegvlak voortgaat,
aanhoudend en geleidelijk toeneemt. Daarenboven echter bestaan er, op
zichzelf-staande, welomschreven, meest naar 't midden verdichte c u m u l i , voor
een ander deel zijn 't plaatselijke opeenhoopingen van onbepaalden vorm, die wij
als de ‘wolken’ van den Melkweg zien.
Het spreekt van zelf dat in deze cumuli en melkweg-ophoopingen de sterren niet
alleen minder helder lichtend, maar ook werkelijk kleiner zijn, vermoedelijk zéér
veel kleiner, dan de eigenlijke zon-achtige sterren die in ons stelsel verder
uiteenliggen.
Dat ook de ‘verspreide sterren’ uiterst ongelijk zijn, niet alleen van lichtgevend
vermogen, maar ook van volume en massa, is overigens rechtstreeks aangetoond,
want in enkele bijzondere gevallen, bij dubbelsterren welker afstand (parallaxe)
gemeten is kunnen
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worden, heeft men met zekerheid gevonden dat dit soms, in verhouding tot onze zon,
onbeteekenende sterretjes zijn.
Wanneer wij dus een stuk van den Melkweg op de fotografische plaat beschouwen
(als in Fig. 3, die het grootste deel van den helderen noordelijken Melkweg in het
sterrebeeld de Zwaan voorstelt) dan behoeven wij niet te denken, gelijk vroeger wel
eens gezegd is, dat elk van die lichtende stipjes een ster voorstelt, zoo reusachtig
groot als onze zon. Zeker zijn er een aantal even belangrijke bij, en nog wel grootere;
zoo heeft men bij de heldere ster Deneb (α Cygni) - bovenaan links op deze

FIG.

9. STERREN EN NEVELS OMSTREEKS α CYGNI.

afbeelding - geen spoor van parallaxe kunnen vinden, wat beteekent dat die ster zóó
ver weg ligt, dat de jaarlijksche baan van de Aarde om de Zon, die toch in de ruimte
300 millioen kilometer omspant, niet de geringste jaarlijksche schijnbare
reflex-beweging of verschilzicht bij die ster teweeg brengt; om zóó helder te zijn dat
ze tot de eerste grootte nadert moet zulk een ster een onbepaald aantal malen,
duizenden, misschien tienduizenden malen helderder of grooter zijn dan de zon die
ons verlicht. Misschien staan er nog wel een paar van die reuzen-zonnen op onze
plaat, maar nòg verder weg, en dus oogenschijnlijk veel kleiner dan Deneb. De groote
massa van deze melkwegsterren echter zullen wel miniatuursterren zijn, bij de zon
vergeleken, en ook wel geen honderden trillioenen mijlen van elkaar staan, zooals
de sterren in de ‘leegere’ deelen van het stelsel.
***
Wanneer de sterren onderling zoo enorm in helderheid verschillen, en op sommige
plekken zooveel dichter opeengehoopt liggen dan elders, dan vervallen Herschel's
uitgangspunten geheel, want het feit dat hier en daar nog sterrijke plekken niet door
zijn teleskoop ‘opgelost’ konden worden, is dan gemakkelijk ook zóó te verklaren
dat daar nog sterren zijn, te klein van omvang of te zwak van licht om zelfs in een
zoo krachtigen kijker duidelijk gezien te kunnen worden. 't Bewijst dus geenszins
dat het sterrenrijk zich in de richting van den Melkweg e i n d e l o o s v e r uitstrekt.
In den tijd waarin Struve op de sterrenwacht te Poelkawa (bij Petersburg) de
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uitkomsten van Herschel en diens zoon bewerkte, kon men dit nog aannemen, maar
de Duitsche astronoom Seeliger heeft voldingend aangetoond, dat ons melkwegstelsel
naar buiten begrensd is. Dat volgt uit een studie waarop de aantallen sterren, naar de
verschillende grootte of lichtkracht, in verschillende richtingen verdeeld zijn. Seeliger
beschreef ons ‘sterreneiland’ als een rotatie-ellipsoïd, men kan het zich dus ongeveer
voorstellen als een zeer dikke lens, binnen welke de sterren vrij ongelijkmatig verdeeld
liggen; natuurlijk eindigt de vorm van dit sterreneiland naar buiten niet scherp
afgebakend, en in de buitenste lagen heeft ook eenige ‘uitdunning’ plaats.
De sterren binnen deze ‘lens’ hebben niet alleen zeer verschillende lichtkracht en
grootte, maar ook zeer verschillenden ‘ouderdom’. Dit merkt men aan hun spectrum:
door een toestel met prisma's gezien, of een ander
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instrument dat de samenstellende deelen van het licht als 't ware uiteenwerpt,
vertoonen de lichtbeelden der verschillende sterren eigenaardige verschillen, die niet
anders verklaard kunnen worden dan door aan te nemen dat sommige sterren ijl en
luchtig zijn, andere bestaan uit sterker saamgedrukte elementen, terwijl bij sommige
andere wellicht reeds het proces in wording is, dat eindigen zal met het vormen van
een vaste korst aan de oppervlakte, zoodat ten laatste die zonnen gelijken

FIG.

10. HELDERE EN ZWAKKE STERREN IN DEN MELKWEG (γ CYGNI).

zullen op ontzaglijk groote planeten, en zij als lichtlooze bollen door het hemelruim
wentelen.... Eindelijk zal ook de warmte van hun oppervlak verdwenen zijn, en als
doode brokken materie rekken ze nog een poos hun bestaan.
Maar dit kan niet het einde zijn; immers gedurende het eindelooze verleden zouden
àlle zonnen van ons stelsel reeds den tijd gehad hebben, aldus uit te dooven. Wij
moeten aannemen dat op de een of andere wijze wedergeboorte van zonnen plaats
grijpt, misschien door botsing of doordat twee omkorste zonnen elkaar zeer dicht
naderen, waarbij dan de wederzijdsche aantrekking de vaste korsten weer verschenen,
en de dubbel-zon tot nieuw gloeiend leven wekken zou. Hoe dat zij, de kringloop
der materie moet ook hier van voor af aan kunnen beginnen. Wat nu echter is dat
begin? Het antwoord is niet twijfelachtig; een nevelvlek.
Wij hebben vroeger het wezen van die zonderlinge hemellichamen nader
beschouwd*), en er toen op gewezen dat er eigenlijk twee zeer verschillende soorten
van nevelvlekken zijn, hoewel dan niet zonder overgangsvormen tusschen die beide.
De eerste soort wordt door geometrische vormen gekenmerkt, ze zijn meest vrij klein,
goed-begrensd en soms sterk-lichtend; de grootste en best bekende is de beroemde
nevelvlek van Andromeda

*) ‘Elseviers Maandschrift'’ XVIII, 7 Juli 1908.
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(Fig. 6) die zelfs goed zichtbaar is voor het bloote oog. Men kan deze nevelvlekken
wel beschouwen als de ‘smeltkroezen der sterren’; als ijle, maar reeds in een zekere
wordingsphase verkeerende, op zichzelf staande gasmassa's die elk bij voortgezette
verdichting het aanzijn zullen geven aan een zon, een dubbelster, misschien ook,
onder bepaalde omstandigheden, aan een sterrenhoop (cumulus).
Andere nevelmassa's echter zijn vaag, zeer onbestemd, vormeloos, ontzaglijk
uitgestrekt. Ze worden bijna uitsluitend in den Melkweg gevonden, en hoewel reeds
de oudere Herschel er enkele gezien had, dagteekent de goede herkenning van hare
gedaante en ligging toch eerst van den vooruitgang der hemel-fotografie, dus pas
van de laatste tien of twintig jaren. Dat alleen de fotografische plaat ze goed
registreeren kan, ligt ook aan haar eigenaardig licht, dat haast enkel blauwe,
fotografisch werkzame stralen bevat.
Welke rol spelen nu deze vage nevelmassa's? Het feit dat ze, evenals de meeste
sterren der melkweg-ophoopingen, blauwachtig licht hebben; dat ze enkel in den
Melkweg voorkomen, en hier en daar ontegenzeggelijk samenhang vertoonen met
de sterren van dien gordel, (Een mooi voorbeeld vertoont een nevelmassa, met sterren
in Monoceros samenhangend, Fig. 7) maakt de onderstelling zeer aannemelijk dat
die vage nevelmassa's de oer-materie vormen, waaruit de meest kleinere sterren van
de melkwegophoopingen ontstaan, denkelijk door een soort van knoopvorming of
plaatselijke verdichting. Een schitterend beeld van zulk een vagen nevel geeft de
mooie nevel-sluier in Cygnus, op de groote plaat bij dit artikel (Fig. 1). Als een
wapperende gazen sluier, lichtend als 't fijnst-gesponnen glasdraad en zoo teer alsof
er herfstdraden door het sterrenbosch zweefden, hangt dat geheimzinnige wonder
daar in de wereldruimte. Na vele millioenen jaren misschien zal er niets meer van
over zijn, alles samengepakt en geabsorbeerd in tallooze nieuwe sterren, die dan
wellicht de plaats innemen van het sterregruis dat nu nog helder lichtend over de
plaat is uitgestrooid.
Een afbeelding als deze, met een blootstellingsduur van drie uren in een der beste
instrumenten ter wereld verkregen, is wel een zoo groote triomf der moderne techniek
als waarvan men een kwart-eeuw geleden nauwlijks durfde droomen!
Ons sterreneiland bevat dus niet enkel sterren, solitair of gezellig in groepen, maar
ook nevelvlekken en ijle nevelmassa's van onbegrijpelijke uitgestrektheid, die meest
in de rijkst van sterren voorziene deelen hun vagc glans met de fonkelende lichten
vermengen.
***
Het behoeft nauwelijks gezegd te worden, dat deze sterrenfamilie niet in rust verkeert.
Niets ter wereld is zonder beweging, en de hemellichamen allerminst, wij weten met
zekerheid dat sommige groote sterren door de ruimte ‘suizen’ met een vaart waarbij
de snelheid onzer moorddadigste projectielen (welke toch de kilometer in de eerste
secunde reeds nabij komt), slechts kinderspel is; wij weten ook dat onze eigen zon
ons meesleurt met een snelheid van ten naastenbij 20 kilometer in elke secunde.
De vraag, of de sterren ordeloos door elkaar heen zwermen, gelijk de muggen
dansen op een zwoelen zomeravond, is al sedert lang door de astronomen overwogen,
en in vroeger tijd zeer gereedelijk met neen beantwoord. Kant en Lambert bijvoorbeeld
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zagen er volstrekt niet tegen op, het sterrenstelsel te vergelijken bij het zonnestelsel,
en aan te nemen dat er ergens een centrale zon moest zijn, Sirius bijvoorbeeld,
waaromheen alle andere wentelden. Zoo iets wordt nu echter gemakkelijk verbeeld,
maar met evenveel recht betwijfeld, en zulke analogie-redeneeringen brengen ons
geen stap verder. Wel weten wij thans, dat Sirius zulk een centrale-zon niet kan zijn,
en evenmin Alcyone in de Plejaden. Maar eerst onze landgenoot Kapteijn is, na vele
jaren van geduldigen, ingespannen en genialen arbeid, er onlangs in geslaagd, een
tipje van dien sluier op te lichten, door aan te toonen dat de bewegingen in ons
sterrenstelsel niet ordeloos zijn, maar in hoofdzaak teruggebracht kunnen worden
tot twee stroomingen, welker richting hij wist te bepalen. Van een centraal lichaam
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echter of van een kring-beweging der sterren, bleek tot dusver niets.
Toch houden velen aan de overtuiging vast, dat de beweging van al die sterren
toch geleid moet hebben tot iets als een structuur van ons stelsel; dat men, op een
grooten afstand geplaatst, er v o r m in zien zou. Nu is 't maar jammer dat wij ons
slechts in gedachten buiten ons sterrenstelsel verplaatsen kunnen, en dat helpt ons
niet veel. Onze zon is toch diep gedompeld in de sterrenlaag; ze staat vermoedelijk
wel een eind uit het midden van ons sterreneiland, maar niet ver uit het middenvlak.
Van zulk een positie uit is 't al even moeilijk, de structuur van het stelsel te bepalen,
als een vreemdeling, plotseling verplaatst op een der Seine-bruggen bij avond, uit
de overal heen krioelende lantaarnrijen den plattengrond van Parijs zou kunnen
afleiden. Wij kunnen 't echter langs den indirecten weg probeeren.
De ring-vorm van den Melkweg doet zich vanzelf voor, door het beeld van den
gordel aan het hemelgewelf. Doch dat is projectie, en reeds Wright erkende, dat een
laag van sterren hetzelfde beeld zou teweegbrengen als een sterren-ring welks
inwendige niet geheel zonder sterren is. Nadere bestudeering van den Melkweg leidt
tot de overtuiging dat zulk een ring, indien hij bestond, zeer gecompliceerd zou
moeten zijn, en de Italiaansche sterrenkundige Celoria meende, omstreeks 1880, dat
twee ineengeschakelde ringen de uitkomsten der studie van de sterverdeeling beter
zouden voorstellen dan een enkele ring. Neemt men aan, dat deze ringen ongelijk
van grootte zijn, dan komt men onwillekeurig tot een gewijzigde voorstelling van
ons sterrenstelsel, welke in den laatsten tijd vaak vermeld wordt, en de structuur onze
wereld toch tot een geometrische figuur zou terugbrengen.
Er is namelijk aan onzen noordelijken hemel in den Melkweg een plek die bijzonder
rijk is aan sterren. Omstreeks β Cygni (Fig. 5) ligt misschien het rijkste deel: Epstein
heeft daar 600 sterren geteld binnen een ruimte die er elders niet meer dan 140 pleegt
te bevatten. Onze afbeelding geeft onderaan links den rand van de melkwegvlek te
zien, die zich noordwaarts voordoet in de heldere plekken van Fig. 8, welker
bovenstuk, met de heldere ster Deneb (α Cygni) in Fig. 9 op grooter schaal duidelijker
te zien is met zijn wonderlijke aaneenschakeling van sterren en nevels. Nu is echter
het merkwaardige van deze streek in den Zwaan, dat niet enkel de zwakke en zeer
zwakke sterren hier uiterst talrijk zijn, maar ook de heldere en zeer heldere, zooals
vooral door den Russischen astronoom Stratonof is aangetoond, onze Fig. 10 die het
middelste plekje uit Fig. 8 op veel grooter schaal voorstelt, vertoont dit eigenaardige
karakter duidelijk. Wij hebben dus hier te doen met een kolossale opeenhooping van
sterren van allerlei grootte, en nog andere overwegingen leiden tot het denkbeeld,
dat hier het centrum van het melkwegstelsel gezocht moet worden; zoo al geen
centrale zon, zou ons systeem dus wel een centrale kern van sterren kunnen hebben,
eenigszins gelijkend op die van de Andromedanevelvlek (Fig. 6) maar veel kleiner
dan deze. En het is werkelijk niet moeilijk, verband te vinden tusschen deze
Cygnus-ophoopingen en de overige plekken en stroomingen van den Melkweg, die
zich dan, in spiraalwindingen samenhangend, door ons sterrenstelsel zouden slingeren.
Maar met deze onderstelling - méér is ze niet - zijn wij aan het eind onzer
beschouwingen gekomen; wij zouden ons bestek: zooveel mogelijk het thans
vaststaande aan te duiden, overschrijden indien wij verder gingen. Ook hetgeen
wellicht nog buiten ons melkwegstelsel liggen kan, blijve onbesproken; dat betreft
mogelijkheden waarbij elke grond van zekerheid ontbreekt. Voorshands is ons eigen
sterreneiland, tusschen welks honderd millioen leden een lichtstraal, in rechte lijn
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voorttrillend slechts in driehonderd eeuwen passeeren zou, ruimschoots met
onopgeloste vraagstukken bedeeld om de geleerden aan het werk te houden nog lang
na onze dagen.
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Drie herfst-sonnetten,
door Hein Boeken.
Voor mijne Vrouw.

I.
Dennen en berken.
Ik zie met gouden looveren al-weder
Bestrooid den zwarten, al-geduldgen grond,
En flauwe waas van blauwe dampkens teder
Waren door 't dor, voor 't vol geboomte rond.
Alleen het steeklig naald-groen blijft gezond,
Al valt rondom ook al wat teer was neder,
Het zal te winter staan als 't 's zomers stond,
Al woedt ook storm, nijpt koude wreed en wreeder.
Zie de andre blaadren bruinen, gelen, gouden;
Ai zie de berken-stammen zwart en wit,
Die treuren om de pracht der zomer-wouden.
Zie 't enkel goud-blad, dat aan topkens zit
Van twijgen, die de vracht der lente droegen:
Hen deert der weelde en jonkheid, die hun loechen.

4 Oct. 1909.
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II.
Het brandend bruin.
Goud was het, goud - nu is het brandend bruin,
En rood, daarboven 't dunne groen van bladeren,
Die, als verschrikte geesten, nog vergaderen
Omhoog in tak bij tak, waar achter tuin
Weer tuin verruimt op hellingen, die schuin
Afglooien, loopen-op, verschieten, naderen,
Waar paden, ongezien, vermoed, door-aderen
't Vol woud, dat op-rijst, lucht, in kruin bij kruin.
Bruin, brandend bruin - dit waar' tapijt voor voeten,
Wat voetjes mocht ik wilden dans te staken
Verzoeken wel, gebieden u te groeten,
Van geestjes, die omlegerend omwaken
Uw wake, uw slaap, als dienstvaardige stoeten,
Die al 't u dreigend kwaad heir weerloos maken?

16 Oct. 1909.
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III.
Groen, geel en grauw.
In kleuren leven wij, in 't groene en 't gele,
En 't grauw van grond en kleurelooze lucht,
Al dieper groen, bruin geel, en in 't gerucht
En 't staeg gegons van 't daagsch en nachtlijk spelen
Van winden, die den grooten buit verdeelen
Van 't blad, al-tzaam in hinderlaag gevlucht
Van onafwendbren val - dàn soms verlucht
Tot gloed al kleur de zon, die wolken helen.
In stemmingen alzoo van moede- en dofheid,
Van moedloosheid om 's levens eindloos plagen,
Om kamp op kamp met de vijandge grofheid
Der menschen-wereld, gaan ons' meeste dagen,
Maar innerlijkste fonkling straalt staeg uit
Van liefste's oog-licht, lach en stem-geluid.

17 Oct. 1909.
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Op een gansje.
Door Top Naeff.
Het was, als altijd, mooi weer op dezen dag. Annet roemde hem de prettigste van
het jaar. Hij was meer dan haar afgetakelde verjaardag, meer dan de Oudste Avond
in gastvrij vriendenhuis, meer dan de Nieuwjaarsdag vol vruchtelooze wenschen....
Deze dag, die met de zon, waarop ze, in verband met eigen blij-gestemdheid
vertrouwde als op een wonder Gods begon, vervulde elke belofte, tot in den heerlijk
moeden avond laat.
De hospita, wat zwak van geheugen, werd elk jaar opnieuw den avond te voren,
wanneer zij bij het goeden-nacht wenschen de beste rose blouse van de juffrouw
over den stoelrug vlaggen zag, aan den bijzonderen dag herinnerd. Zij vroeg dan
niets wat op verrassing of plotselinge herleving harer doezelige aandacht kon duiden,
doch bevestigde eigendunkelijk, heur wakkere belangstelling ten bewijs, en op den
toon van een gelukwensch:
‘Dat is morgen vroeg dag, juffrouw’. Gemeenlijk volgde dan, in de erkentelijkheid
van het oogenblik, een weder-vriendelijkheid van Annet, die wel te moede, licht te
vatten was:... ‘Juffrouw! wilt u eens zien... hoe vindt u 't?’ Dit gold een opschikje,
een strikje of kraagje, maanden te voren gekocht en, met overleg, nieuw-bewaard.
Annet droeg op dien dag, en op geen enkelen anderen, geborduurde kousen. Die
lagen te pronk op den zalmkleurigen onderrok. En wel een uur besteedde ze aan het
krullen van de, met de jaren vermagerende witte veer op haar zwarten
boterbloemenhoed. Een luchtige, doorzichtige hoed, die weinig hou-vast vond in
heur hol haartuiltje, licht scheef neigde met den wind, en waarop de gele
bloemenkopjes huppelden bij opwinding of haastigheid.
En ze sliep immer onrustig en weinig - doch wat deerde het in den nacht vol prettige
gedachten - op den ritselenden krans van vele vaste papillotjes. Elk jaar had ze wel
iets nieuws aangeschaft, met het doel zich door heur net verzorgd uiterlijk een weinig
te onderscheiden; oorspronkelijkheid naar vermogen en wat afwisseling volgens den
eisch van den tijd. Doch deze dag zou in bijzonderen luister staan, door een gansch
nieuwe japon. Wanneer zij zich verbeeldde hoe het deelnemend gezicht der hospita
gisteren, toen ze haar de japon toonde, was verlicht van simpele verrassing en daarnaar
de bewondering der bevoegder kennissen begrootte in heur brein.... De gedachte aan
regen was - als vreesde zij het verraad van dit te gaaf geluk - zelfs even in haar
opgeschokt. Doch snel gefnuikt, want neen, elk jaar, nu al wel zes jaren onverlet....
Toen dien morgen door de reet der alkoofdeur de zwakvergulde lichtstreep viel
en met een flitsje hier en daar de duisternis beroerde, kwam dit verschijnsel Annet,
bij het openen harer oogen, al niet meer dan natuurlijk voor.
Zoo was het dan vandaag! Ze zag al ras in het verder dringend morgenlicht haar
rok hangen aan het scharnier van de kast tegenover haar bed. Het lijf lag in de
voorkamer onder vloeipapier. Maar ze kende dit nauwkeurig: het zijig zwart, een
streep, waar korenblauw doorschemerde, het kanten vestje, de fluweelen laddertjes,
gelijk aan die op den rok, en de twintig kleine knoopjes op elken mouw. Halve
mouwen, waar witte kant uit dofte bij den elleboog, het buitensporig model dat haar
tot de weelde der lange lichtbruine handschoenen had genoopt. Die moest ze nog

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 20

passen, de knoopjes, voor alle zekerheid, sterker hechten. En ook de veer had ze nog
niet geheel....
Annet sloeg de dekens terug, hoewel het overeengekomen uur nog niet was
aangekondigd, en liep blootsvoets het zonlicht van de voorkamer in, recht-toe op
den hoed, die onder een schoone gespreide zakdoek naast het japonlijf op de kanapé
lag. En daar begon ze terstond, staande, langs het vouwbeen uit de Camera Obscura,
de teer behaarde draden te slijpen, tot ze sprongen en rekten en weerom sprongen in
donzig gekrinkel, de een door de ander. Ze haalde geduldig veer na veer, wipte even
de zakdoekslip op, glimlachte, frutselde voort....
En haar hoofd liep vol vergenoegen, en haar mond stond naar een wijsje. Toen de
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veer kruifde en haar vermoeide duim rozig glansde op één plek, zette zij den hoed
een oogenblik op den krans van papillotten en rekte zich in het kreukelig nachtkleed
op de teenen voor den spiegel, tusschen het bruine klokje en de vaas met judaspenning.
En wat zij zag voldeed haar.
Ze ging nu terug in de alkoof om zich te wasschen, vollediger en meer in den aard
dan op een gewonen morgen, met een vlucht van schuimvlokken over de kleine kom,
en de juffrouw, die het water hoorde klateren door heur zachten klop, riep op het
portaaltje tegen de dichte deur:
‘Ik hóor u al! 't Is zeven... geslagen’.
‘Dànk u!’
Van vriendelijke gezindheid zongen ze elkaar de woorden schier toe.
‘Juffrouw... wilt u mijn goeje schoenen, die buiten staan, nog een wreefje geven?’
‘Ik heb ze al mee... u krijgt ze direct’.
Niet immer was de verstandhouding zoo onberispelijk. Op gewone dagen stelden
zij elkaar voor elke ergernis ten volle verantwoordelijk, en vooral Annet kon vaak
op onverklaarbare wijze uit de welwillendheid opbruischen in zoo kwaadaardige
drift, dat de hospita, lichamelijk haar mindere, juffrouw De Lindt meermalen, om
de veiligheid van haar huis, de kamers had opgezegd.
Met een fleschje eau de cologne of een paar aardige briefkaarten werd dat
dreigement dan telkens ondervangen en het vonnis stilzwijgend te niet gedaan.
Annet repte zich nu om heur kapsel te voltooien vóór de juffrouw in de zitkamer
- na een bescheiden aandrukje van de open tusschendeur - het ontbijt bereiden ging,
tengevolge waarvan zij dan, in de schemering van de afgescheiden alkoof, op den
tast zich verder kleeden moest. Stug sprongen uit de papiertjes de krulletjes, vijf
trillende spiraaltjes op haar van bedrijvigheid reeds vochtig voorhoofd; in fijne, niet
te splitsen klitjes verzetten ze zich tegen de kam. Ze knipte er een uit, wist de anderen
weg te werken in het warrig kroes, spelde bosje bij bosje naar achter op het gladde
onderhaar, trok weer een krulgordijntje naar vóór, plukte, schikte, ploos....
De juffrouw, wier binnentreden in de zitkamer aan haar innigen ijver was ontgaan,
duwde discreet de deur aan....
Annet bleef toen, in de zóó verrassend binnengedrongen schemering dat ze het
eerste oogenblik voldragen duisternis geleek, op goed geluk ordenen met de kam,
de vlokjes verdeelend langs haar slapen en in haar hals, behendig rond de oorschelpen,
over de lidteekens, die als draaikolken trokken in heur vleesch.
Bezijden de zonnestreep die, smaller, gebleven was, scheen de grond allengs op
te klaren en de meubels hernamen vasten vorm.
Haar, in den grauwen spiegel, vlekkerig weerkaatst gezicht, forsch van neus, met,
achter de hooge, sterke jukbeenderen, diep puttende zwarte oogen, mishaagde Annet
niet. Zij was gewend in dezen spiegel dit gezicht te zien en telde, in vertrouwen op
het goedgunstiger glas straks in de lichte voorkamer, dezen eersten aanblik niet.
Ze poetste tanden tot haar mond vol-rood gloeide en de blanke rij, met één vierkante
bres in de linker bovenkaak, frisch voelde en blonk. En toen nam ze uit de watjes
van het ronde rozendoosje achter in de donkere waschtafellade den aparten porseleinen
tand met het doornig mondstuk, welke ze zich enkele jaren geleden voor de bruiloft
van haar neef had aangeschaft, doch die zij nu nog slechts, wijl ze, niet te wel van
pas, klemde en beet in het zwellend tandvleesch, des Zondags en bij feestelijke
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uitzonderingsdagen droeg. Om de krakende kamerdeur boog een hand de gepoetste
lage schoenen, de lak-puntjes spits vooruit.
‘Dank u.’
Eerst wrong ze nu haar paars gestippelde voeten in de schoenen vóór ze, prettig
op haar nette beenen, zich geleidelijk verder kleedde: alles gestreken, schoon, en
onversteld, omdat deze onzichtbare, doch voor zich zelve rustig geweten degelijkheid
haar feestelijk bewustzijn verhoogde.
Ze hoorde de juffrouw omschuifelen en rammelen met het theestel, en haar, na
elke bel, die beneden vreemd geluid schudde door de leegte van het huis, het raam
opschuiven en het, na eenige naar buiten geworpen woorden, welke Annet hoorde
maar niet ver-
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stond, terwijl ze de koele morgenlucht langs hals en armen voelde strijken, weer
sluiten met een slag.
Een bel, juist toen ze in den nieuwen, levenloozen rok zich wrong en wendde, met
vleiende ruisching van het zijden strooksleepje, werd door het happen van de bus
gevolgd.
‘De post, juffrouw!’ riep Annet, wat voorbarig in heur plotselinge, onbestemde
beklemming, die alle vreugde bedreigt, en ze overzag in eenen den stoet van
teleurstellingen welke haar zouden kunnen treffen.
En de juffrouw, al dalend, antwoordde, wel iets geraakt: ‘Ik hóór 't!’
In de voorkamer, waar het theewater op het petroleumstel met geweld wolken
stoom stootte uit smalle keteltuit, wachtte ze, in haar onderlijfje, de beenige armen
bloot uit het blonde kantmouwtje, de gele hals met een lintje kinder-blauw omregen,
en drentelend in het geruisch van den rok, haar terugkomst. Met een briefkaart.
Het was aan de linksche overreiking kenbaar, dat de hospita onderweg den inhoud
gelezen had en deze reeds betreurde, zoodat ze slechts meewarig te knikken had toen
Annet, bij gebrek aan een andere deelgenoote, luid-op las in dalenden toon:
‘Door ziekte van mijn zuster verhinderd ter vergadering....
‘Juffrouw de Haas komt niet,’ besloot ze. ‘wat spijt me dat....’
Het was of deze teleurstelling haar schaduw wierp tot over het fraai japonlijf en
den gevederden hoed. Immers in het bizonder voor juffrouw de Haas, de
hoofdredactrice, die haar bijdragen plaatste in het ‘Het open oog’ en haar, als een
van de oudste medewerksters altoos met vriendelijke onderscheiding op de
jaarvergadering tegemoet trad, tuigde ze zich. En onder juffrouw de Haas' bescherming
voelde zij zich veilig, en zóó vanzelf in aanzien, alsof met het gedienstig gedragen
pakje of doekje, of met juffrouw de Haas' paraplu een deel harer waardigheid op haar
was overgegaan.
Terwijl ze loopende ontbeet en de briefkaart op het witte tafelkleedje haar allengs
aan het schatten bracht welke leden dan ongetwijfeld wèl zouden opkomen, gingen
haar, als doorbladerde haar geest een portret-album, al de bekende gezichten langs...
De Voorzitter natuurlijk... en Dr. de Swart, die in den namiddag een rede over ‘Het
achterlijke kind’ te houden had.... Mevrouw Tromp en juffrouw Huyzer, de
damesbestuursleden welke nooit ontbraken... de afgevaardigde van Groningen, en
Mr. Adams, ook een getrouwe....
De gezichten monterden haar op. Ze voelde de zon al warm naar binnen schijnen,
zag de stralen stuiven over den helderen zakdoek en het witte vloeipapier, dat ze er
aflichtte om, zich werkelijk weder onverdeeld vergastend aan de laddertjes en
knoopjes van het blauw-zwart japonlijf, zich nu verder te kleeden.
Stroef door de nauwe nieuwheid der mouwgaten schoven haar armen en de snel
uit de kantdofjes weer te voorschijn schietende handen, met het lange bloote polslid,
verschrikten haar schier. Nu ja, 't was smaak, de naaister zei: je kon niet anders nemen
aan een nieuwe japon. Ze ving, heur borst hijgend gespannen, en tuitelig op haar
hielen, den achtersten middelhaak in het groote opstaande oog van den rok; moeilijk
grepen vóór de bekjes in de oogjes, die het keurs van smalle panden te sluiten hadden
en wipten telkens weer los, twee, drie, vier, een geheel ristje tegelijk.
En eindelijk, toen ze alle beten, bleef er onder aan het puntig lijf één haakje
ongepaard... dat was toch wonderlijk....
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Ze telde en tuurde en drong zich voor den spiegel, tusschen de klok en de
judaspenning, op tegen den houten schoorsteenmantel, en speurde eindelijk, diep in
een bovenst plooitje, één zwart oog, dat ongemerkt zijn beurt voorbij had laten gaan....
Nauwkeuriger thans herhaalde zij het koortsig bedrijf. Toen de voering
onberispelijk pantserde, de dunne stof er los en mollig overbloesde, bogen, krakend
of op eenmaal al de sterke naden kérfden, haar armen naar de knoopjes en lusjes
achter aan den kanten boord. Paars van inspanning rekte ze de schubjes op tot aan
de zorgvuldig gespreide haarvlokjes, die de lidteekens dekten. Zij getroostte zich de
ongerieflijkheid dier achter-
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waartsche bewegingen liever dan voor dien boord de hulp der hospita te vragen.
En eindelijk, geslaagd, vielen haar armen zwaar langs haar lijf en bleef zij een
oogenblik zoo staan uitrusten, terwijl ze, zonder werkelijk besef, de nauwte der
mouwgaten voelde schrijnen in de opgeduwde oksels, en haar handen zwollen met
bolle aderen op het blozend vel.
Maar al ras raakte ze weer in beweging, haalde van het speldenkussen uit de alkoof
de nieuw-modische hoedepennen, lang, met paars glazen koppen, en wist er den hoed
mee te bevestigen de een stevig door het vaste knoopje, de andere onzeker vóór in
't schaarsche kroes. En haar wenkbrauwen rezen onbewust, als meegetrokken, en
duwden heur voorhoofd in verschrikte rimpeltjes op. Doch er wás balans. En zoo
drentelde ze nog even, want het bleef te vroeg voor de bepaalde tram, thans geheel
gereed, door haar kamer vol zon, rond de witte tafel, fier- op en beverig als een paard
in den ring....
In de gele enveloppe, de beschrijvingsbrief voor de vergadering, waarop haar naam
en dat onderscheidende: ‘Lid van den Opvoedkundigen Bond,’ geschreven stond,
schoof ze juffrouw de Haas' briefkaart ten einde die straks, ter verontschuldiging van
juffrouw de Haas' afwezigheid, te kunnen toonen aan de vergadering. Ze mocht haar
tevens dienen tot voorwendsel, om ongezocht en zonder schijn van indringerigheid,
een paar woorden te wisselen met sommige leden van het Hoofdbestuur, en wellicht
van pas komen als benijdenswaardig bewijs der vertrouwelijkheid in haren omgang
met de machtige redactrice. En even lichtte in haar woelig brein de stoute gedachte
op, of mogelijk, nu juffrouw de Haas toevallig dien dag aan de beurt van aftreding
was, en bij de stemming in de zaal ontbrák... niet een ander in haar plaats kon worden
benoemd. Een andere dame, een getrouwe.... Zij, Annet, was nu al zes jaren prompt....
Maar de lichtvaardige gedachte ontvlood haar als een veer; de aftredenden werden
altoos herkozen, van het eene jaar op het andere, een meedoogenlooze wet, die haar
toch rechtvaardig voorkwam en waaraan ze ook nooit... al wou het toeval nu eens...
en nog wel in juffrouw de Haas' plaats.... neen, neen!
De hooge bel in de verte kondigde aan: de tram! Nu vlug! En met het sleepje in
de eene hand, de lichte handschoenen in de andere, daalde Annet, zich behendig snel
wendend en reppend langs de kronkelende trap, in de duisternis van het afgeschoten
portaaltje en riep in den blinde: ‘Juffrouw, dág juffrouw!’ en stond met dicht-geknepen
oogjes voor haar deur in den warmen dag, gelijk met de tram die langs-stoof naar de
halte.
En ze liep, al wist ze dat de conducteur haar gezien had en wel wachten zou - ze
liep in een stijf klein huppeldrafje, snel, snel, en de boterbloempjes op haar hoed
wipten mee, en de veer kruifde luchtig in den voorjaarswind, en haar hart bonsde.
Conducteur, dank je wel,’ hijgde ze, met haar voet op de trede, erkentelijk als had
hij inderdaad den dienst om harentwil vertraagd, en na eerst erin en dadelijk er weer
uit op het balconnetje te zijn geloopen, kwam ze even naast hem staan, om, als alle
jaren, de hospita een laatsten groet te brengen. Ze stond er al, klein en kleurloos op
de stoep in de zon, haar geheele gezicht leek mond. Maar die mond was nu vol
glundere goedheid, breed en braaf, een onuitgesproken gelukwensch.
En Annet wuifde terug met de handschoenen, lang en hartstochtelijk, als gingen
zij scheiden voor altoos.
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De conducteur belde, belde, het was als muziek zoo vroolijk en lokkend in de
lichte lucht.
‘Mooi weer, juffrouw!’
‘Prachtig!’ zuchtte Annet.
Er kwamen geen andere reizigers. Toen, met één fellen knars, gleden zij voort.
Gloeiend was het binnenin de tram, het zweet van den heelen morgen brak Annet
plotseling uit, kraalde op haar neus, en het bleek roekeloos over deze vochtige
gezwollen vingers het teeder peau de suède te rekken. Zij gaf het dadelijk op, vouwde
de handschoenen zorgvuldig in de gele enveloppe en bleef stram zitten, zonder te
leunen, een uitgespreide hand op elke knie.
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De wagen glierde, zwierde, schudde; dicht aan weerszijden van den smallen weg
geplante beukenboschjes slierden met hun langste takken als nijdige bezems langs
de ramen, zwiepten terug. En bij de hoeken was 't een geraas als van regen en hagel
op de ruiten. Annet behield met inspanning haar evenwicht, en haar hoed.... Neen,
die voorste hoedespeld moest ze versteken, die trok, nu de hoed, eerst door het harde
loopen en later door het kwaadaardig schokken te zeer naar links was overgeheld,
al te geniepig, en de strakke haartjes knapten aan den wortel af.
Maar toen pakte de bol in het geheel niet meer, en even voor den Haag, toen ook
de laatste halte geen andere reizigers had ingebracht, besloot ze hem af te zetten, en
daarna frisch-op. Doch ook deze resolute poging baatte niet afdoende, en zij voelde
hoe het deugdelijk haarknoopje, tegen den herhaalden aanval niet bestand, zich losser
woelde bij elke beweging van haar hoofd. Zoodat ze, stijf van hals en strak van blik
den onverhoedschen nieuwen schok verbeidend zoodra de voorgaande was geleden
en tamelijk weerstaan, er gansch zorgelijk van uitzag en onder die omstandigheden
slechts één handschoen, en deze nog maar ten deele, aangewreven kreeg.
Uitgestapt, wist zij, aan de schaduwzijde langs de winkels mee schuivend met de
slentermenschen, haar sleepje onder den arm te drukken, zóó, dat het zalmstrookje
zichtbaar werd en het toch niet onbehoorlijk leek, en, met de enveloppe tusschen
haar tanden, haar handen te bevrijden om ook den tweeden handschoen aan te wringen
en de knoopjes, vier aan elken pols, te sluiten. Het was toen of het bloed, aanvankelijk
gestremd, allengs weer in heete druppels naar heur vingers sijpelde, en tintelde in de
toppen.
Zij liep langzaam, want zij had nog een half uur te vullen vóór zij, eene van de
eersten, doch niet de állereerste, het voor de vergadering bestemde koffiehuis, kon
binnentreden. En ook onderging zij, als immer, doch dit jaar, nu zij juffrouw de Haas'
tegemoetkoming straks zou derven, in het bijzonder, de onrust voor de wachtende
stille zaal, vol fluisterende dames en heeren, die elkaar monsterden.
Een onrust, welke haar gansche, feestelijk getooide wezen, met elken tragen stap
duidelijker ontstemde, zoodat er ten slotte heelemaal geen verband meer was tusschen
den ietwat schuinschen, luchtig gevederden hoed met het huppelend gewas, en haar
verdrietig rimpelend gezicht.
Om vijf minuten vóór half elf waren haar voeten in de nauwe beste schoenen, zoo
tuitelig vermoeid en werd haar eene hand van het krampachtig geknepen sleepje zoo
zwaar, dat zij besloot nu maar naar binnen te gaan, den goren kellner in de open-deur,
dien zij al driemaal onverschillig voorbij was gedrenteld, eindelijk, als merkte zij
hem daar juist op, toeknikkend. Zij wist den weg, doch zei, uit vriendelijken eenvoud
en om haar welbewust optreden in dat huis te rechtvaardigen: ‘Vergadering van “de
Opvoedkundige Bond” zeker weer boven?’
De kellner slofte naar het zwarte bord, dat dieper in de gang hing, en geeuwde,
terwijl Annet al bij de trap was:
‘Boven achter, op een na de laatste deur.’
Zij keerde terug, vroeg nader, en het was of het spreken van deze luttele woorden
haar borst onder het spannend voeringlijf verruimde:
‘Zijn er al... dames... of heeren boven?’
De jongen knikte.
‘O, zoo. Vroeg.’
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Zij voelde nu de onrust in haar knieën en verzon nog iets te zeggen tot den
eenzamen kellner, vóór zij verder ging, gehinderd door haar holle voetstappen op de
bloote trap. En toen zij boven, in de alomme stilte voor de vervelooze deur, waarop
met krijt de vergadering stond aangekondigd, naar adem zuchtte en blies, scheen het
haar, waar geen gerucht van binnen doordrong, terwijl er, volgens den kellner, toch
menschen moesten zijn, schier angstverwekkend....
Wacht, daar hoorde ze toch iets.... Ze boog haar oor naar de deur om scherper te
onderscheiden. Ja, een stem, die aldoor sprak.... Kon dat.... Het leek het droge geluid
van den voorzitter wel! Zou de vergadering reeds begonnen zijn.
Annet trok schielijk van schrik den be-
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schrijvingsbrief uit de enveloppe om zich omtrent het aanvangsuur te vergewissen.
Vooraan de eerste bladzijde....
Neen, neen, gelukkig, - het overtollige bloed zakte weg uit haar vlammig gezicht,
- het kon ook niet, dat zij zich een half uur zou vergist hebben! Op sommige,
spannende oogenblikken zou men aan zichzelf en aan alle tastbare dingen gaan
twijfelen! En wel tienmaal had ze deze cijfers overgelezen. Neen, zóó iets....
En verlicht opeens, als gesterkt door deze geruststelling, klopte ze nu vluchtig,
keerde meteen den knop om, trad snel, dat gaf houding en toonde karakter, binnen.
In de diepte der smalle zaal, vol rijen ledige stoelen, zaten eenige heeren, muisstil
om de groene tafel. Een hunner sprak, doch zweeg bij 't onverwacht gedruisch en
keek....
‘O pardon... ik wist niet....’
Annet, onmiddellijk gefnuikt, stond even ontredderd, gansch dóf.... Wat beduidde
dat, de voorzitter, de bestuursleden....
‘Pardon,’ herhaalde ze, al keerend.
Maar de voorzitter maakte, doorsprekend, met de hand een beweging, een
aanmoedigend gebaar....
Ze besloot toen te blijven, naderde een paar stappen.
Hij wenkte, wees met de handpalm omlaag. En snel zakte ze neer, op den uitersten
stoel van een der laatste leege rijen, bloedrood.
Ze begreep het nu wel: er ging een bestuursvergadering vooraf. Daarin was zij,
storend en onbescheiden, te vroeg.... Midden-in een geheim zat ze.
De voorzitter zweeg, zag onwillekeurig haar kant uit.
‘Zal ik soms zoo lang...? begon Annet weer, opschuifelend.
‘Maar blijf u toch’! klonk toen opeens weer, nu rechtstreeks tot haar, het neuzig
geluid van den voorzitter, terwijl de andere heeren haar rustig beschouwden -, blijf
toch zitten... juffrouw... och..., wij hebben een kleine bespreking onderling, we zijn
dadelijk klaar, heusch geen geheimen.
En op dat even-schertsende: heusch, dat niet door den neus kwam, lachte Annet
plotseling zenuwachtig hoog uit, voelde zich gered.
Meer nog, het verlof vleide haar! Indien zij geen gewaardeerd lid van den Bond
was, zou men haar dan toestaan te blijven, aanmoedigen...!
‘Kom u wat dichter bij zitten’...
Zij naderde drie rijen, bleef daar, wat ingedoken en demonstratief onverschillig,
alsof ze in het geheel niet hoorde...
...‘En dus heeren, alleen nog punt vijf van onze agenda.’
De heeren nijgden de hoofden naar het midden, fluisterden.
Annet frutselde haar schier doorweekte handschoenen uit en trok de mouwen
vruchteloos langer. En daarna nam zij den beschrijvingsbrief en tuurde....
Het zaaltje was bedompt warm, drukkend verlicht door twee rijen hooge
bovenraampjes en een matglazen zoldering, terwijl de benedenmuren, wijnrood met
blauw beschilderd, de onderste helft vaal lieten. Er lag geen kleed en de woorden
ratelden.
Annet overdacht, dat het toch voortaan zekerder zou zijn na half elf te komen, en
meende dat de vergaderingen elk jaar later begonnen, wijl de leden allen over den
bepaalden tijd kwamen. Zoodat het oogenblik van de opening nauwelijks meer te
berekenen was, en deze willekeur der anderen, haar, Annet's, te stipten ijver wel
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verontschuldigde. Zij zou deze overweging ook aanvoeren straks tot den voorzitter,
wien zij mede eene opheldering omtrent de noodlottige dienstregeling der trams
verplicht meende te zijn. Want nam ze de eene tram, dan kwam ze een kwartier te
laat, terwijl de andere haar ruim een half uur te vroeg in de stad bracht!
Ze geeuwde stil achter de enveloppe.
De minuten duurden.
Het was als een bevrijding toen de deur opnieuw kraakte en mevrouw Tromp, in
gezelschap van den Groningschen afgevaardigde binnentrad. Zij hingen mantels aan
een kalen kapstok achter in de zaal en bleven daar fluisteren. Annet, moeilijk-ver
omgekeerd, trachtte door kuchen mevrouw Tromp's aandacht te winnen en haar naast
zich te wenken. Maar mevrouw Tromp, een vrouwtje klein en donzig als een patrijsje,
liep, zonder Annet's stille bede te bemerken, op haar
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teenen naar de bestuurstafel, drukte den voorzitter en de andere heeren met
genegenheid de hand en verontschuldigde zich roerend zacht: de oproeping voor de
bestuursvergadering zóó laat te hebben ontvangen, dat zij onmogelijk tijdig
tegenwoordig had kunnen zijn.
De voorzitter zette zijn lorgnet op en dempte zijn neusgeluid in even zachtzinnig
bescheid:
‘Mevrouwtje, hoe noode we u ook gemist hebben, we vergeven het u. Gaat het u
goed?’
‘Bést, dank u wél.’
‘Heeren, ik sluit deze vergadering, over een kwartier zullen we weer beginnen.’
Een der heeren bood mevrouw Tromp een stoel, een ander ging den wat linkschen
Groningschen afgevaardigde tegemoet.
Annet stond op. Zij kon zich nu ook doen gelden.... aarzelde toch. Wat een mooie
blouse droeg mevrouw Tromp, roomkleur. Maar een japon was toch gekleeder dan
een blouse. Er kwamen, met licht gedruisch van de openen dichtgaande deur, nu
telkens andere leden binnen, stil gewichtig, onder den domper van het zaaltje, waar
geen stem nog durfde,...
Neen, zij wilde hier niet zoo alleen in dien hoek....
Toen werd juffrouw de Haas' briefkaart een kostelijk bezit, een vrijgeleide, iets
als een tooversleutel. Met juffrouw de Haas' briefkaart voelde Annet zich veilig en
vermetel, ja bijna zoo belangwekkend als juffrouw de Haas zelve. Zij ging recht op
den voorzitter, die zich inmiddels bij mevrouw Tromp omtrent haar naam had
vergewist, toe:
‘Ik moet u een treurmare vertellen,’ zeide ze, wuivend de kaart als een waaier,
‘juffrouw de Haas komt vandaag niet.’
‘Dag juffrouw de Lindt, hoe maakt u het... ja, dat spijt mij ook, haar zuster is
ongesteld.’
‘O, wist u 't al.’ Het was Annet of de kaart in waarde daalde, haar hand gleed
lusteloos langs haar heup.
‘Zeker, zeker, juffrouw de Haas zond bericht. Is haar zuster ernstig ziek?’
‘Nogal,’ ontweek Annet, onwillig te bekennen dat juffrouw de Haas ook tot haar
niet in vertrouwelijke bijzonderheden was getreden.
‘Jammer,’ herhaalde de voorzitter, zich een weinig wendend, en plotseling, terwijl
Annet nog poogde hem te boeien: ‘'t Zal iederéén spijten,’ schoot hij toe op juffrouw
Huyzer, die het laatst was binnengekomen.
Annet bezon zich niet. Zij zag een groepje waaronder ze mr. Adams herkende,
den vriendelijken Leidschen rechtsgeleerde, met zijn opmerkelijk groot hoofd en een
vierkant langs de ooren afgesneden kastanje blonde pruik, de archivaris Wiggers,
stoffig bruin, als een foliant, de hoofdonderwijzer Bel, en ook weer mevrouw Tromp,
die iets intiems leek te vertellen, en brak zich met haar briefkaart baan.
Ze nam nu hooger vlucht:
‘U moet allemaal wel de groeten hebben van juffrouw de Haas,’ verzon ze, de
kaart die van dit gul saluut niet kon getuigen, thans stormachtig bewegend langs haar
gloeiend gezicht, ‘ze is verhinderd vandaag, haar zuster...’
‘Och ja, juffrouw Coba, de oudste van de de Haasjes is zoo naar,’ zuchtte mevrouw
Tromp Annet's zin uit: ‘pleuris denken ze.’
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En ieder verwachtte toen het nieuws van haar, die veel scheen te weten en vol
deernis was.
Maar zóó liet Annet zich niet...
‘Pleuris,’ viel ze uit, met zulk een plompe en vochtige p, dat de hoofdonderwijzer,
die het dichtst in haar nabijheid stond, zich achter den kapstok verschanste: ‘dadelijk
zulke groote woorden, zoo erg zal 't wel niet zijn, juffrouw de Haas schreef mij - ze
liet bij den inval, dat haar evengoed een brief als een briefkaart geworden kon zijn,
de kaart tusschen het zwarte voile van haar rok verdwijnen, - ‘volstrekt niet
bezwaarlijk.’
Ze zag rond.
Maar 't werd een volledige nederlaag, want mevrouw Tromp glimlachte droevig:
‘lieve juffrouw de Lindt, ik wou dat u gelijk had...’ en uit haar fluweelen taschje
kwam nu, als een onverwacht bewijsstuk, een enveloppe vol dichtbeschreven bladen,
een, voor ieder herkenbare, lange brief van juffrouw de Haas aan mevrouw Tromp.
De meelwitte handjes frutselden en haar blauwe oogen knepen, al zoekend zich
poezig tot op een kiertje:
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‘Deze is een brief van vanmorgen... en, hier heb ik 't... dit schrijft ze erover....’
Heel zacht en welluidend las ze. Allen waren toen wel-begaan met juffrouw Coba,
en Annet, die haar in den grond niets misgunde, schaarde zich bij de meerderheid
en ging gretig mee op in de algemeene treurnis.
Zij was er nu in, werd geteld en kon zich handhaven.
En nadat ze haar hoed had afgezet, met beleid en teedere betasting van het geplette
kuifje, sprak mr. Adams haar persoonlijk aan. Zij was juist bezig met de punt der
hoedespeld de krulletjes weer op te pikken, toen hij zich tot haar keerde met een
vriendelijke opmerking over haar laatste bijdrage in ‘Het open oog’ en vroeg, of zij
nog wel voor de ‘Wetenschappelijke bladen’ vertaalde. En wijl hij, om zijn bijzonder
hoofd veel plagerij had moeten verduren en omtrent het geheim van de pruik immer
in het onzekere verkeerde, bloosde hij, terwijl zij, gansch onopzettelijk terstond de
bewerking staakte en de speld roekeloos door den hangenden hoed stak.
Geestdriftig antwoordde ze toen, vertelde gul en snel in eenen door, als dreigde
hij haar bij elke punt te ontsnappen, van haar ijverig leven, van den winterarbeid,
die gereed lag, en van de plannen voor den zomer.
‘Maar zoo 's zomers hè, met de warmte, vlot 't minder...’, zij wreef - een
onwillekeurig gebaar, dat het verschijnsel kenmerkte - met haar vlakke, vochtige
handen langs de heupen, ‘en mijn kamer, weet u, ligt op het zuiden.’
Mr. Adams luisterde niet veel. Hij werd afgeleid door de binnenkomst van enkele
late leden en volstond met een instemmende beweging van zijn zwaar hoofd.
Annet stelde geen eischen. Zij genoot in de belangstelling, die haar onderscheidde
en verhief. Ze knikte met bravoure links en rechts de schuwe laatst-aangekomenen
toe, terwijl haar volroode lippen rusteloos bogen, plooiden en schoven om het blinkend
sterk gebid.
‘Vindt u niet, dat 's winters, vooral 's avonds bij de lamp, hoofdwerk gemakkelijker
valt?’
Hij zag den voorzitter naar de bestuurstafel terug gaan.
Zij legde haar hand op zijn mouw, als om hem de vlucht te beletten:
‘Of bij u niet?’ drong ze.
‘Ja, ja, zeker...’
‘Ik geloof beslist, dat onze hersens...’
Annet, die niet dom was, zocht nu de diepere verklaring, ordende onbewust haar
woorden in den betoogenden opsteltrant. En toen de voorzitter klopte met den hamer
trotseerde ze één oogenblik vol geschuifel en onderdrukt gegons, zelfs dit vermaan,
om tot haar eindbesluit te geraken.
Mr. Adams' verloren blik zweefde over de hoofden, die daalden.
De voorzitter bleef staan, overzag de ordelijke rijen, poosde bij het paar, dat zich
scheen uit te zonderen, kuchte, herhaalde eindelijk den zachten, thans zeer
beteekenisvollen hamerklop.
In de plotseling nijpende stilte kwam Annet tot bezinning:
‘O, ik zal u straks verder...’
Mr. Adams had een heenkomen gevonden.
Met één onbevalligen stap bereikte Annet, stralend van voldoening, een ledigen
stoel, links, op de eerste rij, naast den duffen archivaris.
‘Dames en Heeren. Ik open deze vergadering en heet u welkom.’
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Het leek Annet, in haar montere stemming, of ook dit vleiend woord haar in het
bijzonder gold. Ze schikte zich wat breeder, haar rok evenredig ruim aan beide zijden
van haar stoel, haar voeten met de hakjes om den ondersten sport, en zij zag op naar
den spreker als naar den kansel Naast hem zat de secretaris, links mevrouw Tromp
en juffrouw Huyzer. Alleen juffrouw de Haas ontbrak aan de bestuurstafel.
De openingsrede beviel haar. Duidelijk zette de voorzitter nog eens voor hen, die
minder dan Annet daarvan doordrongen waren, de noodzakelijkheid en het nut van
den Bond uiteen.
Annet knikte, knikte nadrukkelijk...
De zon speelde door de bovenruitjes, wierp flitsjes en glansjes overal, op het rood,
op het blauw. Goud-geel, als vaantjes, hingen de gordijntjes.
‘En mag ik dan nu den secretaris maar verzoeken de notulen voor te lezen.’
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De stilte loste zich op in een gepast applausje, dat bot afbrak toen de stem van den
secretaris, die met het open boek gereed had gezeten, zich onmiddellijk aansloot:
‘Algemeene vergadering op Woensdag 14 Juli.’
Annet, die het hardst en het langst geklapt had, trok schielijk haar handen in. De
archivaris ging verzitten, fluisterde: ‘warm.’ Hij zag rond, of er wellicht nog iets in
den wand te openen zou zijn? doch nam, gefnuikt door de ingetogenheid rondom,
geen initiatief. Onder de omlijsting van het glazen dak, dat wit gloeide, tjilpten de
vogels, vlogen telkens in en uit langs de ruitjes. De stem van den secretaris snorde
als een gegons van vele bijen uit de verte.
Het werd doezelig zwoel, het werd zwaar hem te volgen....
‘We danken den secretaris zeer,...’ sprak verrassend de voorzitter, terwijl Annet,
verbluft over het onverwacht einde en den wonderlijk vluchtigen duur van het lang
relaas, betwijfelen ging....
Maar neen, dat overkwam haar toch nooit.
Het was haar niettemin aangenaam toen, op een verzoek van den voorzitter: thans
het Jaarverslag ten gehoore te brengen, dezelfde grijze stem opnieuw begon te gonzen
en zij weer veilig zat, als eertijds op school, wanneer de juffrouw vertelde en geen
vraag de leerlingen bedreigde. Het rustig verslag van den penningmeester volgde.
Doch daarna kwam er beweging. Dr. de Swart, aan de bestuurstafel, sneed witte
papierstrookjes. Mevrouw Tromp hielp gedienstig, met nuffige rukjes. In de rijen
werd gefluisterd en sommigen, ten halve gekeerd op hun stoel, begroetten met lach
of verblijd gebaar van herkenning, leden op een verderen rang.
Mr. Adams zat klein, met zijn elleboog op de knie, die puntig het andere been
kruiste, en zijn hoofd lag neer in de holle hand, als kon zijn hals alleen op den duur
dit gewicht niet torschen.
Hij staarde naar de veters zijner, ver uit de opgetrokken broekspijp stekende, lage
schoen, en geeuwde.
Annet, die nu den archivaris, welke naar zijn eerlijke bekentenis het geschrift niet
gelezen had, opmerkzaam maakte op haar bijdrage in ‘Het open oog,’ zag eerst, toen
deze, eindelijk besluitend de deur open te zetten, aan den druk harer warme vingers
was ontglipt, toevallig naar den hoek waar Mr. Adams geeuwde, en knikte hem, meer
dan anderen op dezen dag haar genaderd en vertrouwd, hartelijk toe. Waarop hij snel
den mond sloot en boog.
Dr. de Swart deelde den voorraad papier-reepjes rond.
‘Dames en heeren,’ zei de voorzitter, zittend en terloops, ‘we zullen, als niemand
er tegen heeft, vóór we overgaan tot punt 4 van onze agenda, eerst de nieuwe
bestuursleden kiezen. Aan de beurt van aftreding zijn - helaas de slagen treffen dit
jaar de dames: juffrouw Huyzer en juffrouw de Arnoldine de Haas. Ik vestig er uw
aandacht op, dat de aftredende leden herkiesbaar zijn.’
Onverwacht, terwijl eenigen al schreven, stond juffrouw Huyzer op, wendde zich
tot den voorzitter en deelde, in de falset, doch duidelijk en beslist mede, dat zij wegens
drukke bezigheden voor een mogelijke herbenoeming niet in aanmerking wenschte
te komen.
Verrassing en gemompel.
Toen een oogenblik van spannende stilte, tot de voorzitter, naar woorden zoekend,
want deze onvoorziene wending verstoorde zijn gedachtengang, zei:

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 20

‘... Wel... zoo... dat zou ons werkelijk leed doen.... Maar... juffrouw Huyzer, we
willen hopen... uw besluit is niet onherroepelijk? Hij mocht de onschadelijke juffrouw
Huyzer, die nimmer een woord in het midden bracht, doch evenmin onnoodig stoorde
of de werkzaamheden vertraagde, gaarne en hij wenschte haar van harte te behouden.
Daarom glimlachte hij overredend en verviel in gemeenzamer toon dan zijn
waardigheid hem in den regel veroorloofde: ‘Kom, bedenk u nog eens....’
Maar juffrouw Huyzer, trillend voldaan, ondanks het bijkans hoorbaar bonzen van
haar hart, haar voornemens, officieel en correct gelijk het behoorde, ten uitvoer te
hebben

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 20

52
gebracht, zou deze daad niet licht ongedaan maken. Dit stond op haar bleek gezicht
terwijl ze geruchtloos neerzat en een passende houding zocht.
‘Niet waar... u stelt u weer beschikbaar.’
‘Ik heb 't te druk, heusch ik heb 't te druk.’
Ook de andere bestuursleden drongen aan en mevrouw Tromp ging tot het uiterste
en stelde, bewogen, dit aftreden voor als een haar persoonlijk treffend verlies.
Annet, bewonderend juffrouw Huyzer's zwanenzang, schouwde rustig toe. Zij
verbeeldde zich, zonder zweem van naijver, hoe streelend het moest zijn, zóó openlijk
gewaardeerd, geprezen en gebeden te worden, en vermoedde, dat juffrouw Huyzer
voor dezen aandrang ten slotte toch zwichten zou. Zij had den naam van juffrouw
de Haas reeds op haar stembiljet geschreven en de H. van Huyzer was, als het eerste
schaap, al over de brug.
Maar nadat juffrouw Huyzer, met schuddend hoofd, zelfs mevrouw Tromp had
weerstaan en zwijgend volhardde, trok de voorzitter terug en besloot op den toon
der zakelijke welwillendheid, waarin een lichte korzeling:
‘Dan hebben we, hoezeer wij het betreuren, uw besluit te eerbiedigen, en danken
we juffrouw Huyzer hartelijk voor wat zij in het belang onzer vereeniging heeft
gepresteerd. Er is dus nu een vacature....’
Hij zag rond, allen zagen rond. Ook Annet, argeloos en gansch onthutst over
zooveel wederspannigheid. Hoe weinig begreep die juffrouw Huyzer haar belang,
en hoe ondankbaar was ze! De daad, die eerst Annet's bewondering had gewekt,
maakte haar nu wrevel, als tegen een bedorven kind, dat het weelderig speelgoed
versmaadt.
Juffrouw Huyzer zelve voelde zich, na de opwinding waarin het besluit, en de
openbaring daarvan, haar hadden gejaagd, langs onnaspeurlijke wegen plotseling
gedaald, en bijkans schuldig. Zij zou nu liever terstond zijn heengegaan, en schoof,
terwijl de hoofden in beraad, vertrouwelijk bogen naar elkaar, al verder achterwaarts
en wijder van haar buurvrouw, mevrouw Tromp, die, met haar bovenlijf over de
bestuurstafel, nadrukkelijk fluisterend, het woord had.
Ook vóór haar in de rijen was fluisterende beroering....
De voorzitter vulde zijn briefje in, zocht met de oogen een jongmensch in het
derde gelid:
‘Och, mijnheer....’
‘Peters,’ hielp de secretaris, die de bedoeling begreep.
‘Juist, mijnheer Peters, zoudt u zoo goed willen zijn de stemmen op te nemen.’
De heer Peters, bereidwillig, wipte uit de rij, en drukte, op weg naar den kapstok
om zijn hoed te halen, meteen, terwille van de Friesche afgevaardigde die over tocht
klaagde, de deur weer dicht.
Annet, los van juffrouw Huyzer, bezon zich niet. Mr. Adams moest in het bestuur
komen.
Haar erkentelijkheid van dien morgen, frisch en warm, tuigde Mr. Adams met
alle, voor een bestuurslid denkbare deugden, en zij ijverde links en rechts, vurig en
zonder pudeur, en bewerkte den archivaris: ‘een bijzonder knappe man moet hij zijn,
buitengewoon ontwikkeld!’
‘Zoo.’
Bepaald! De geestdrift brak haar uit.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 20

De archivaris, wat bevangen door de atmosfeer, beschouwde, van onder zijn
halfgeloken oogleden, Mr. Adams' hoofd, en wilde 't wel gelooven. Hij plantte,
overwonnen reeds, de punt van zijn potlood, terwijl Annet heur krakend keurslijf
omwrong, naar den, eenige rijen van haar verwijderden hoofdonderwijzer Bel.
‘Mijnheer de voorzitter’, verraste een stem, ‘mag ik vragen: heeft het bestuur soms
een bepaalde keuze? misschien iemand gepolst?’
De leden knikten instemmend. Hier werd hun aller wensch geopenbaard.
De voorzitter aarzelde even, gaf toen, met zichtbare goedkeuring zijner
medebestuurders, glimlachend toe: ‘Ja... mijnheer..., u begrijpt, de leden zijn natuurlijk
geheel vrij, maar ik wil u wel zeggen, dat wij, in de eerste plaats, gaarne zouden zien,
dat de vacature weer door een dame werd bezet.’
Een oogenblik van verwachting.
In het blok werden opgemerkt: vier dames,
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de afgevaardigde uit Leeuwarden, de dames Snoek, het vorige jaar toegetreden, en
juffrouw de Lindt die, nog omgekeerd en zóó vervuld van Mr. Adams' kansen dat
de wenk van hooger hand haar niet had bereikt, zich rekte om haar uitgeleend potlood
weder in ontvangst te nemen.
‘Juffrouw... de Lindt, zoudt u misschien geneigd zijn?’
Annet sprong om. Ze had een gil kunnen geven. Ze zag menschen en meubels
tollen in een flikkering van licht.
Een seconde, een duizeling zonder duur. Want bijna tegelijkertijd onderscheidde
ze weer, vaag nog, de dingen verschoten, vormloos en onvast. In de schier tastbare
stilte waaruit alle oogen als kogels op haar af leken te komen, zat ze, als opgeheven,
uitverkoren, ten toon. En ze begreep, verkneep zich, wist, innerlijk brandend, haar
uiterlijk wezen koel te houden, ingetogen.
Zij boog strak.
In de verte hoorde ze de vraag voleinden, het woord: ‘candidate’ raakte haar in
het bijzonder. Was het mogelijk, was het mogelijk! Zij! Zóó onverwacht, een droom,
iets ongelooflijks....
Starend in haar schoot ontging haar niets: het thans haastig invullen van den naam,
het ritselend vouwen der briefjes; sommigen vroegen een nieuwe strook.
Wie had dat van morgen, toen zij zich kleedde, zonder éénig vermoeden, durven
denken!
Zij overwoog of zij nu ook haar eigen naam....? Ja, waarom niet, het was de
bedoeling toch en niemand wist vooruit... het kon op één stem keeren. En bevend
door de uitgestreepte H. van Huyzer, en Mr. Adams' titel, vlot daardoor gekrast,
schreef zij nu haar eigen naam, langzaam, en allengs zóó heerlijk bewust, dat elke
letter haar een wellust werd.
Onder juffrouw de Haas!! Zij, op den rang van juffrouw de Haas, in eenen adem
genoemd, haar gelijke!
Zij vouwde haar briefje, fijn, om den dierbaren inhoud, een keurig wit blokje. De
jonge Peters ging rond met den vangenden hoed. Er werd weer gesproken, gelachen,
enkele leden stonden op en voegden zich in groepjes.
Annet's sluipende oogen volgden den hoed en haar borst werd al beklemder
naarmate hij vorderde en van de een na de ander het klein geheim ontving. Want 't
kon nog mislukken, ieder mensch had onvermijdelijk vóór en tegenstanders. Zij
rekende...
Haar hart joeg toen de hoed met zijn witten oogst haar naderde, maar haar hand
wierp vast en haar mond stond stug. Ze bemerkte het achteloos gebaar van haar
buurman. Die zou zijn briefje toch nog wel veranderd hebben? en mijnheer Bel... en
Mr. Adams zou haar zéker stemmen; een onbewuste wederdienst.
Terwijl de heer Peters, aan een tafeltje terzijde van de bestuurstafel, voor den
secretaris de briefjes opende, meetelde, doch de overige leden alweder van andere
belangen schenen vervuld, herstelde zij zich, redeneerde.... Was het eigenlijk niet
natuurlijk, en rechtvaardig? Zij, die zoo ijverig.... Verdiend hád ze 't. Toch....
Zij zag tegen de zwarte ruggen, als tegen een muur. Deze zalig bange onzekerheid,
een zweving zonder stijging of val, had ze willen verlengen, eindeloos.
De heer Peters, die lang over het tafeltje gebogen had gestaan, rekte zich pijnlijk, de
secretaris trad met het opgemaakte lijstje naar de bestuurstafel terug; de hamer viel.
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Als door den slag van den hamer getroffen overviel Annet opnieuw dat duizelige.
Haar knieën bewogen heftig en snel, een beving besloop haar geheele lichaam.
‘Dames en Heeren. Even uw aandacht, als 't u blieft, voor de uitslag van de
stemming. Uitgebracht zijn: 29 stemmen op juffrouw de Haas, 20 op juffrouw de
Lindt, 4 op juffrouw Ida Snoek, 2 op mr. Adams en 3 blanco. Zoodat gekozen zijn:
de dames de Haas en de Lindt. De eerste met algemeene stemmen. Neemt juffrouw
de Lindt haar benoeming aan?’
De overstelping verlamde haar, het werd nauwelijks een knik.
Twintig stemmen!
‘Dan is het mij een genoegen u, die zoo
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trouw onze bijeenkomsten bijwoont en altijd veel hart voor den Bond hebt getoond,
in ons Bestuur welkom te heeten. Mag ik u dan maar verzoeken hier plaats te
nemen....’
Naast den secretaris was juffrouw de Haas' stoel ledig gebleven.
En, met een lach, breed van dankbaarheid, die schuw vertrok over haar geheele,
bloedroode gezicht, wankte Annet, met al wat haar schoot had bevat in heur trillende
handen geklemd, toen door de strakke stilte, naar dien, gewijden stoel.
De pauze, waarin allen gelijk waren, doch die haar toch met een aanzienlijken plaats
had onderscheiden dan verleden jaar, toen ze met den jongen Peters voor het achterste
koffietafeltje overschoot, was om.
In den aangerolden katheder stond Dr. de Swart en sprak, van losse postbladen,
welke hij met een likje aan zijn duim, al lezend onderschoof, zoodat het bundeltje
zich gelijk bleef en hij niet leek te vorderen, zijn rede over ‘Het achterlijke kind’.
De leden, uit het koeler koffiehuis weer terug in het zaaltje, waar gedurende hun
afwezigheid door den kellner alle raampjes tegen elkaar waren opengeklapt en de
warme lucht, als in donzen pluimen wuifde om de doezelige hoofden, luisterden
gelaten.
Annet zat aan de bestuurstafel. Ze troonde er, breed en vol, en innig welgedaan.
Hier behoorde ze. Thans kon zij zich, wat immer haar streven was, eerst recht nuttig
maken voor den Bond! 's Morgens, bij de behandeling van punt 4, had ze, hoewel
de weloverwogen zin, in de stilte en tegenover de rijen oogen, waar ze nu pal in
staarde, minder helder en vast was uitgevallen dan ze bedoeld en gehoopt had, reeds
een grondige opmerking kunnen plaatsen.
Toen ze zich wederom vermand had tot een tweede, even bondig advies en reeds
een trillend beslist ‘mijnheer de voorzitter’ deed hooren, sneed juist een ander met
een nagenoeg gelijkluidende overweging haar den kans af, zoodat ze toen, wat van
haar stuk, hakkelen moest, dat het niet meer noodig was.
Maar rustig, zorgeloos genieten kon ze eerst, nu alle discussie gesloten was en Dr.
de Swart voor onbepaalden tijd het woord verkreeg.
Vast nestelde ze zich in den lederen bestuursstoel, haar rug geleund, de warme
armen op de koele zijsteunselen; en het werd haar zoo wel te moede, als na een lange
wandeling, of een overvloedig maal.
Het leek haar, of ze thans op haar bestemming was aangeland, en nooit meer iets
te verlangen zou hebben. En hoe wonderwel trof deze bevordering samen met de
omstandigheid dat zij juist dit jaar zich in een nieuwe japon vertoonde. Ware het
verleden jaar trebeurd.... Neen, haar rozeblouse zou aan deze tafel misplaatst zijn
geweest. En nooit zouden daarentegen in de rij, waar slechts de ruggen golden, de
laddertjes garneering en het transparantje boven haar borst zoo opmerkelijk tot hun
recht zijn gekomen. Met de korte mouwen raakte ze, nu ook mevrouw Tromp's zachte
ronde armen te halverwege uit het roomig wit staken, verzoend. Ze kon zich, waar
zij samen de eenige damesbestuursleden waren, wat meer bij mevrouw Tromp
aansluiten en onwillekeurig zich een weinig naar haar richten....
Aan juffrouw de Haas, de derde in den bond, had ze in de pauze een prentbriefkaart
geschreven, die haar, vóór het haar wellicht van anderen ter oore kwam, het
verblijdend feit meldde.
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In de vreugde van het oogenblik, en doordat haar buurman, aan het koffietafeltje
onafgebroken doorsprak, terwijl de kellner achter haar stoel aasde op haar nog slechts
ten deele geledigd bord, had ze vergeten belang te stellen in juffrouw de Haas' zieke
zuster. En dit - alsof een geluk toch nimmer onverdeeld mocht zijn - knaagde haar
nu.
Maar overigens...
Dr. de Swart sprak rustig, regelmatig streek zijn gekrulde duim het blaadje af.
Straks zou, in een naburig hotel, de gemeenschappelijke maaltijd plaats vinden.
De lijst was rondgegeven om de namen der deelnemers te innen.
Met overtuiging had ze de simpele A., waarmede zij zich tot heden vergenoegde,
tot ‘Annette’ uitgebreid, Annette de Lindt, gelijk juffrouw de Haas zich Arnoldine
noemde.
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Aan den maaltijd had ze verleden jaar naast Mr. Adams gezeten. Hef zou nu, twee
jaren achtereen, wel toevallig zijn, indien dit weer gebeurde.
Waarschijnlijk zou zij ook aan tafel naar een hooger plaats verwezen worden. En
mr. Adams, dat speet haar nu toch, was maar een gewoon lid.
Zij keek naar hem. Hij hield thans zijn beide armen om de opgetrokken knie
gevouwen en zijn hoofd, ongesteund, hing lager dan dien morgen. Het was door de
groote pruik, die als een kozakkenmuts tot dicht op zijn oogen daalde, eigenlijk nooit
met zekerheid te onderscheiden of hij aandachtig luisterde of wel sliep.
Terwijl de spreker, een blanke pink geheven, dronk uit het glas dat naast hem
stond, zijn gehoor, als op éénen zucht, van houding veranderde en, wederom naar
wensch der aamborstige Friesche afgevaardigde, een gedeelte der raampjes gesloten
werd, sprak mevrouw Tromp Annet aan met een opmerking over ‘het achterlijke
kind’, welke haar, met schrik omtrent al wat zij van Dr. de Swart's deugdelijke rede
gemist had, vervulde. Zij ontweek een helder antwoord, en gordde zich aan voor het
vervolg.
Mevrouw Tromp, die, behalve naar het eene punt waarover zij haar opmerking
uitwierp, in het geheel niet geluisterd had, en geen belang stelde in Annet's bescheid,
monsterde den beenigen arm, die naast haar op de stoelleuning lag, het bedrijvige
roode hoofd, en de waaier van sluike nekharen over den slappen boord. Ze ontdekte
ook, onder de verschoven zwarte kant, de wreede lidteekens, en vreesde de
concurrentie niet.
‘Mag ik de dames een kopje thee aanbieden,’ fluisterde de voorzitter, den jongen
die de ramen sloot, wenkend.
‘Heel graag,’ zei Annet grif. Ook zulk een onderscheiding was haar nog nimmer
te beurt gevallen, doch zij beschouwde al wat haar nu overkwam als natuurlijk, in
het logisch verband van oorzaak en gevolg.
Zij voelde bijna deernis met juffrouw Huyzer, die, uit eigen beweging weliswaar,
nu tusschen de leden op de vierde rij zat en dergelijke faveurs moest derven.
Mevrouw Tromp bedankte.
O, zou het soms minder passend...?
De kellner bracht de thee, diende, terwijl de gestoorde spreker onverschilligheid
betrachtte en zorgvuldig zijn papieren ordende, hier en daar tusschen de leden, het
bestelde kopje of glas.
Toen, bevredigd, ging men er weer voor zitten.
En Dr. de Swart hernam:
‘Ik zei u, dat de achterlijkheid bij kinderen onder de tien jaar, in de meeste
gevallen...’
Annet lette goed op, ingespannen.
Tengevolge van het sluiten der raampjes hing nu de rustige heete lucht, zwaar en
dompig als een wollen deken, die lager en lager daalde. De helft van het bundeltje
papieren was op den katheder ter zijde gelegd; op dezen stapel vielen nu telkens de
verbruikte bladen, terwijl de andere helft in Dr. de Swart's vingers zichtbaar slonk.
Zoodat een ieder berekenen kon... en de laatste bladzijde te voren bereikt zag.
En er hartelijk applaus klonk aan het slot.
De tafel was geel van grove narcissen, waartusschen, om het andere bord, de donkere
wijnflesschen opschoten, en de servetten waaierden wit uit de glazen.
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Voor twintig personen was er gedekt, enkelen, onder welke juffrouw Huyzer en
de Friesche afgevaardigde, namen aan den gezamenlijken maaltijd geen deel. Annet,
met mevrouw Tromp en de dames Snoek, die samen wat gesloten en heimelijk deden,
verfrischte zich boven in een vacante logeerkamer, waarheen de dames verwezen
waren, en stond verslagen voor den spiegel over haar uit krul en vorm geraakt kapsel.
Zij gloeide een hoedespeld in de bruin walmende kaarsvlam en kronkelde stugge
blesjes om de roode punt, tot het haar siste, rookte en schroeide, terwijl mevrouw
Tromp, die een netje droeg, innerlijk onbewogen doch met sterkend vertoon van
hartelijke deelname, en fronzelig neusje toezag. En eindelijk besloot ze aan dit
vruchteloos bedrijf den kostelijken tijd niet langer te verspillen en, noodgedwongen,
met haar hoed op aan tafel te verschijnen.
En zoo trad ze, gepluimd, terwijl het meeren-
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deel der gasten reeds gezeten was, aan den arm van den, tot aan haar schouder
reikenden penningmeester, fier en gelukkig ondanks dezen luttelen tegenslag, de
lange eetzaal binnen. En haar plaats, links van den voorzitter, welke mevrouw Tromp
rechts naast zich verzocht, wachtte haar als een recht. De heeren veerden even op,
de gérant schoof haar stoel uit en in, de penningmeester boog, mevrouw Tromp
glimlachte haar toe en haar glas stond rood gevuld....
Het was om nooit te vergeten.
Nadat de voorzitter de dischgenooten had toegedronken, stootte hij eerst met
mevrouw Tromp aan, en daarna met haar. En ook de andere heeren van het bestuur:
Dr. de Swart, de spreker van den dag die naast mevrouw Tromp zat, haar rechterbuur
de penningmeester, en nevens hem de secretaris, hieven hun glazen.
Haar hand beefde en heur droge lippen dronken gretig en gul. Hè, na zulk een
langen en warmen dag.
Ja, ja, de penningmeester vond ook, dat het dan smaakte!
De soep werd gelepeld. Het gegons begon en zwol allengs aan. Annet meende,
om nu inderdaad onderhoudend en haar gezelschap waardig te zijn, haar, allicht
verwende buren, veel te moeten verhalen en wist, waar het eene onderwerp taande,
onverwijld het volgende in te brengen. De vreemde tand, hoewel die haar bij elken
beet pijn en zorg veroorzaakte, had zij schoonheidshalve in den mond gehouden. De
voorzitter met zijn, een weinig naar rechts geneigd hoofd en onwillekeurige aandacht
voor zijn bord, antwoordde bij tusschenpoozen een neuzig: ‘wel zoo’ of ‘ja zeker.’
Daar het zaaltje aan een binnenplaats, door bont gekleurde ruitjes, weinig en
schemerig licht ving, kwam al bij het tweede gerecht, de kellner met vergulde
veelarmige kandelabers en plaatste er een aan de uiteinden der lange tafel. Over het
romantisch raamtafereel, een lievend paar in loof- en vogelenprieel, tegen wier
omstrengelde ruggen Annet, gedurende de soep en het pasteitje, in onbestemd
verlangen gekeken had, schoven met driftig ringgeruisch, donkere gordijnen.
En toen eerst, terwijl alle glazen opflonkerden, het geel der narcissen zijig glansde
en de groote brillanten aan mevrouw Tromp's kleine ooren trilden in heviger
schittering, ontwaarde Annet Mr. Adams, ver van haar plaats aan den lagen staart,
tusschen de dames Snoek, die spuitwater dronken.
De tafel, in het levende licht der vele bevende vlammen, een feesttuin en een
wonder van weelde voor wie alle andere dagen van het jaar alleen at naast het riekend
petroleumtoestel, scheidde hen en verbond hen tevens.
Annet voelde zich zoo zeker, zoo lós, zij dúrfde....
Met opgeheven glas, staarde zij naar hem, strak, en lachend lang....
Zóó lang, totdat hij....
Haar sterke tanden glinsterden in den open mond....
Ja, daar keek hij!
En zij lonkte en haar hand danste met den laatsten rooden slok, en ze knikte over
den klaren kelk met blinkende oogen.
Mr. Adams greep haastig, en schuw, als op een nalatigheid betrapt, zijn ledig glas,
en dankte.
Hoe bijzonder smakelijk waren de gerechten toebereid. Malsche kippen en frissche
zachte perziken in gelei. Annet vatte niet hoe de voorzitter op deze keur van spijzen
nog iets aan te merken, en zelfs af te dingen vond. Zij streed tegen, in heftiger scherts
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dan zij bedoelde, kenschetste de mannen, allen in eenen, verwend, veeleischend en
ondankbaar.
Men glimlachte toegeeflijk. En mevrouw Tromp, uit lieve spotternij, zond den
kellner voor de tweede maal met de perziken naar die-dame-daar.
‘Neen, dank u, heusch.’
‘Kom juffrouw de Lindt! Kom!’
Het schalde opeens om haar gloeiende ooren.
De lage helft der tafel keek, geboeid, stil toe. Geduldig en effen hield de kellner
de schaal van gegoten glas, waarin de blanke helften dreven als bladeren van een
reuzeroos, naast haar bord. Mevrouw Tromp onderhield zich met Dr. de Swart achter
de spijskaart, haar oogen lachten over den vergulden kop.
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Uit de verte hitste de jonge Peters overmoedig mee:
‘Láát u niet kennen, juffrouw de Lindt.’
Argeloos en gul besloot Annet:
‘Als 't dan niet onbescheiden is, wil ik er nog wel eentje. En u?’
Dat gaf een hoeraatje.
De penningmeester, ernstig afwijzend, vulde, terwijl Annet met slordige haast de
vruchten slurpte, haar ledig glas opnieuw tot aan den boord.
Heerlijk waren ze! Zij voelde zich zoo vroolijk, zoo prettig doorgloeid. Schateren
moest ze telkens om dien kleinen gewichtigen buurman, die, met ijzeren gezicht,
zoo sappige grappen fluisterde. Zij begreep ze niet altoos, vond niet alles even aardig...
soms wel raar... lachte toch maar.
En ze verzon avontuurtjes, waarin ze al babbelend geloofde, en verwonderlijke
droomen welke zij nimmer had gedroomd, en bood ze hem in ruil en tot loon.
En toen het ijs volgde, de druipende zuil die in schijven op de borden gleed,
gedrenkt in slechte maresquin... ‘Eens, als kind, was ze met haar ouders op reis
geweest... naar Brussel, en daar, in een prachtig restaurant had ze voor het eerst van
haar leven ijs geproefd. Zoo iets vergeet je nooit. En telkens, als ze nu ijs at....
De penningmeester toonde zich gevoelig voor de weemoedige herinnering en
Annet geraakte ontroerd, als ware zij inderdaad een maal in heur povere jeugd, met
haar sukkelende moeder en den vader over wien tehuis niet gesproken mocht worden,
in vreugdevolle harmonie de grenzen gepasseerd.
Een helder tikje stoorde. Het gegons verstomde om den voorzitter, die het mes
waarmede hij aan zijn glas had gestooten, neerlegde en Dr. de Swart, den gast van
dien dag, toedronk. En terstond antwoordde deze, met hetzelfde koele geluid van
den na-middagrede en wist langs onbestemde zijwegen te besluiten met een hulde
aan de dames gewijd, in het bijzonder aan de herkozen of gekozen bestuursleden,
mevrouw Tromp, de afwezige juffrouw de Haas en juffrouw Annette de Lindt.
‘Dames!’
Daar was een geschuifel, gemors en gedrang. Een klinkklank aan glazen als muziek.
Mr. Adams liet de Snoekjes voorgaan, bereikte - langs mevrouw Tromp, Annet, die
knieknikkend naast haar stoel stond, zóó gevleid, zóó geëerd, ze wist geen woorden....
Langs de voorbaan van haar nieuwen rok, lekte de wijn uit haar bevend glas.
‘Nu moet u bedanken,’ plaagde mevrouw Tromp, in de verwarring van het klinken
en schertsen, ‘niet waar mijnheer Bel, het is hier de gewoonte, dat het jongstgekozen
bestuurslid bedankt.’
‘Zooals u zegt,’ steunde mijnheer Bel.
Annet bleek onvervaard. Als dit dan de gewoonte was... Natuurlijk moest, wie
zooveel goeds ontving, mede de verplichtingen aanvaarden. Bovendien, de innige
erkentelijkheid drong haar naar de keel... Het zou een verlichting zijn.
Toen allen weder zaten, wreef zij de wijnvlekken in haar schoot en vormde
intusschen de zinnen....
De secretaris vroeg het woord, verheerelijkte den voorzitter, welke wederkeerig
mijnheer den secretaris....
Annet verzocht haar buurman nogmaals haar glas te vullen; ze was voornemens
persoonlijk, namens de dames, Dr. de Swart's toast te beantwoorden.
‘Wel zoo, wel zoo,’ knikte de penningmeester peinzend. ‘Nobel idée.’
‘Mevrouw Tromp zegt, dat dit wordt verwacht.’
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‘Zeker, zeker,’ herhaalde hij in den vorigen, ondoorgrondelijk dorren toon.
Maar om nu het juiste oogenblik te kiezen....
Alweer een ander vroeg de aandacht, stiet een dichterlijke lofrede uit op de jeugd,
het kind, voor wiens belangen men zoo aangenaam te zamen was, de hoop, de
toekomst, de bloem....
Hij werd uitbundig toegejuicht; een bijval die Annet's fieren moed bedreigde en
haar naijver wekte.
‘Juffrouw de Lindt, een cigarette?
Neen, neen, dat deed ze niet! Al leek het misschien wat bekrompen... ze
veroordeelde beslist het rooken voor dames.
Haar hoed zeeg weder uit het evenwicht, zoo wilskrachtig schudde ze het hoofd.
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Mevrouw Tromp's zachte vingers hanteerden het witte rolletje, fijntjes en keurig en
haar mond werd als een stuivertje terwijl ze blies. Doch de dames Snoek weigerden
ook en die waren, dit wist Annet, meisjes uit de eerste kringen.
Deze gelijkgezindheid kon een begin van toenadering tusschen haar drieën ten
gevolge hebben, terwijl de verstandhouding met mevrouw Tromp, vreesde ze, op
den duur gevaar zou loopen.
De gérant diende persoonlijk de koffie, en de afleiding vóór ieder van het
gewenschte aantal klontjes was voorzien, belette Annet haar plan te volvoeren. Zij
wilde wachten, doch dit uitstel ondermijnde het fundament van gedachten waaruit
ze haar zinnen optrekken kon, telkens verloor zij een woord, schoof er een van zijn
plaats... En de onrust woelde in haar borst als een fladderende vogel.
Blauw vlokten de rookwolkjes om de verhitte hoofden, rekten en rafelden boven
de tafel, die nu rommelig lag van leege flesschen, geplunderde bloemvazen en
verkruimeld brood. De servetten propten tusschen de borden vol sinaasappelschillen
en afgebrande lucifers, de asch stoof over de randen.
De wierige jonge Peters wierp in het wilde met verlepte narcissen.
Annet wist er een te vangen, en liet toe, dat de kleine penningmeester, die een
speld had, haar de bloem aanstak.
Maar toen drong de tijd op het uiterste. Zij behoefde niet aan haar glas te tikken,
de voorzitter, aan haar linkerzijde, tot wien zij zich vertrouwelijk boog, wilde wel
even....
‘Wat blieft u? Ah! Dames en heeren, het woord is aan mejuffrouw Annette de
Lindt.’
Zij stond, als in een laken klam van zweet, en haar tanden rammelden. Goud
brandde tegen de donkere welving van haar hijgende borst de groote narcis en de
boterbloemen trilden op haar scheeven hoed.
Haar keel was schor, als vol gruizels, en geen gedachte zette zich in woorden om.
Maar zij wou, ze zou....
En ze lachte, eerst schuw, en dan driest, want ze voelde zich tóch, een
persoonlijkheid, meer dan de anderen, en dezen dag bevoorrecht boven al!
In de blauwe verte onderscheidde ze mr. Adams' zwaar gebogen hoofd, en de
Snoekjes zag ze glimlachen.
En toen snerpte er hoog en scherp geluid:
‘Waarde dischgenooten’, zei ze, gelijk ook de voorzitter en de vorige spreker,
welke zooveel bijval gevonden had, waren aangevangen: ‘het is mij een behoefte...
en... een geluk... ook namens mevrouw Tromp... en mijn vriendin, juffrouw De Haas...
u, vooral dr. De Swart... te bedanken, hartelijk te bedanken... voor al de
onderscheiding... en de bijzondere’ - het woord, dat ze als een baken in de golven
gedurende de gansche voorbereiding had vastgehouden, liet los - ‘bijzondere
sympathie... dezen dag ondervonden.’
Zij voelde haar tranen dringen, ze dreven heur wankele stem al hooger op. Maar
haar felle, zwarte oogen bleven droog en ze volhardde. Onbewust en nagenoeg in
gelijke termen herhaalde zij wat ze gezegd had, en zeide datzelfde nog eens weer in
andere woorden, en wist toen, terwijl het overal om haar rumoerig werd, op een,
voor haar en ieder ander, onverklaarbare wijze plotseling te eindigen.
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‘Bravo, bravo! Leve juffrouw de Lindt, leve de dames!’ schreeuwde boven het
handgeklap de heer Peters. ‘Lang zullen ze leven!’ Een storm van bewondering,
waarin ze duizelde, zich even onwel voelde....
Neen, zulk een geestdrift had zelfs haar voorganger niet verwekt!
Bedwelmd schier zakte ze in haar stoel, klonk zwijgend en werktuigelijk, een rijke
lach om haar mond, terwijl het redeloos gejuich aan het lagere einde nog voortduurde
en mevrouw Tromp, met vreemden nadruk glimlachte, dat ze het zóó niet zou kunnen.
Het werd roezig en zwoel, een mengelgeur van koffie, tabak en warmte....
Annet dronk uit het glas groene chartreuse, dat inmiddels voor haar was neergezet,
een heeten slok.
Als koele handen op haar wangen voelde ze, met de dampende heeren naar buiten
tredend, de avondlucht. Maar onder het zeil, dat de straatsteenen vóór het hotel af-
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schaduwde van den beganen weg, hing nog de hitte van den dag, en terwijl ze zich,
achter Mr. Adams tusschen de marmeren tafeltjes en de volte van ijle stoelen wendde
en wrong, bleef haar die vluchtige verkwikking in de open deur bij, als de herinnering
aan een frissche teug, die echter den dorst niet leschte.
Zij streek zich het klevend haar uit de oogen.
‘Toch wel toevallig hè,’ zuchtte ze, ‘altijd zulk mooi weer met de Algemeene
vergadering. Dit is het zevende jaar.’
Mr. Adams, wien het vocht onder de pruik gestadig uitdrupte, lachte alsof ze een
grap verteld had en sloeg een onzekere hand aan een volgend meubel, en weder aan
een volgend, totdat hij in het groepje, dat hem wenkte en met gejuich inhaalde, was
aangeland.
Annet, als sprak het vanzelf, voegde zich bij hen. Zij was de eenige dame. De
juffrouwen Snoek, die in Scheveningen woonden, waren terstond na afloop van het
diner, met een rijtuig gehaald en in gezelschap van Mevrouw Tromp, in wier richting
zij reden, vertrokken.
Terwijl zij plaats nam, zeide Annet, dat zij nu heusch ook gaan moest....
Een weinig wind woei onder het zeil door. Zij sloot haar oogen, die vol brand
waren, om inniger de koelte te voelen strijken langs haar geheven voorhoofd, waarop
het piekig haar bewoog.
Toen zij ze weer opende, tindelde voor alle aanzittenden een glas lichte Moezel,
vijf heldere kelken, verkwikkend frisch, en de secretaris vertoonde een kunstje met
de ledige, dof aangeslagen flesch.
Om die nu zóó, met één hand omvat, te beginnen bij den langen hals, al schuivend
en rollend op te werken, tot de vingers, moe en krampig, klauwden om den breeden
voet. Hij kon 't; met de rechterhand, met de linker.... De voorzitter gaf zich na een
mislukte poging, lachend gewonnen. Nog een hand spartelde om den dunnen hals,
minuten lang, en zeeg uitgeput weer op de tafel neer. Nu moest juffrouw de Lindt
haar krachten beproeven.
‘Geef maar hier!’
Het wond haar op, dat zij niet dadelijk slaagde. De heeren hitsten:
‘Bijna, bijna, houd vol juffrouw de Lindt, u bent er haast!’
Het spel maakte haar uitgelaten. Heeren van andere tafeltjes kwamen er om heen
staan. Haar vingers staken....
Hoúd vol!
Nog nooit was zij zóó gevierd geweest, zoo zeer middelpunt.
Nog een duwtje... Zij won!
‘Bravo! bis, bis!’ riep een stem.
Schier gevoelloos van inspanning viel haar hand zwaar in den breeden schoot, en
zij lachte, ze schudde, ze zat als een kind te springen op haar stoel....
‘Nu mijnheer Adams, nu mijnheer Adams!’
En tegen zooveel weelde niet bestand, besloot ze stil, nog maar te blijven. Nu
vooral, sinds mevrouw Tromp vertrok - want mevrouw Tromp, ze gaf zich geen
rekenschap, mocht ze toch niet - was zij de eerste! Waarom dan dien dag der dagen
moedwillig te verkorten, dit zeldzame ontijdig te verstoren! Het oogenblik van
duizeligheid, dat haar aan het einde van den maaltijd bevangen had, was overgegaan,
de warmte verminderd, zij voelde geen vermoeidheid meer.
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Mr. Adams deed onwillig, zuchtte en pruttelde, terwijl zijn stijve, korte mollehand
den vochtigen hals omklampte.
‘Nu lager, rollen, neen! niet schuin houden.’
‘O!’
Een al te averechtsche greep ontlokte Annet een hoogen gil. Mr. Adams lachte,
hikte! Hij tikte juffrouw de Lindt, die hem de flesch dreigde te ontnemen, brutaal op
de vingers.
De jonge Peters, geleund over haar stoel, fluisterde grappigheden over haar
speelschen ijver, heur weelderig gezicht en den gedrochtelijken hoed.
Een kellner droeg whisky aan, de beugelfleschjes knalden, spoten onverhoedsche
fonteinen rondom, en iemand vroeg, of juffrouw de Lindt, nu dit niet eens proeven
wilde?
Neen hoor, dát niet, verbeeld je, ze kwam niet thuis!
Een daverend gelach!
Spuitwater dan?
Prosit liebes Fräulein, prosit!
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Maar eindelijk, het sloeg half elf en ze bezon zich, dat de trams na tien uur met langer
tusschenpoozen afreden, moest ze zich aan de feestelijkheid onttrekken. Ondanks
het verzet der lachende stemmen, ondanks een gemeenzame poging van den
overmoedigen Peters om haar op den stoel terug te drukken. Ze veerde weer op,
kloek en met een gebaar waarvan de omzittenden onwillekeurig achteruit deinsden
en zocht, tastend tusschen de flesschen en glazen, haar handschoenen, haar zakdoek,
de enveloppe... O, die was nog binnen....
Tijdens haar afwezigheid overlegden de heeren, dat men de opgewonden juffrouw
zoo niet alleen kon laten trekken?
Niemand bood zijn geleide aan.
‘Kom mijnheer Adams, u blijft immers hier vannacht, een snoepreisje.’
‘Nee,’ grinnikte de heer Adams. ‘Nee, nee...’
‘Loten,’ riep er een. ‘Gauw, kruis of munt?’
Het geld rinkelde door de schuddende vingers, tolde over het tafeltje.
‘Wie 't raadt heeft vrijstelling!’
De president, met afkeerigen lach zich onderwerpend, lootte vrij. Ook de
penningmeester viel af. Nog een... en weer... Nieuw geklingel op het marmerblad....
Het lot trof tóch Mr. Adams.
‘Ziet u wel!’ schreeuwde Peters, ‘'t heeft zoo moeten zijn. Wel gefeliciteerd!’
De heer Adams knorde.
Toen Annet met de gevonden enveloppe terug kwam, zag ze, zonder verband te
vermoeden, opgestaan en omringd door de luidruchtige groep: mr. Adams, wiens
beide handen van alle zijden werden gegrepen, gedrukt, geschud....
‘Gaat u ook?’ vroeg ze argeloos. ‘Ik neem eerst lijn twee, tot 't Bezuidenhout, daar
stap ik over.’
‘Ja, ik...’ Hij kuchte.
‘Toe maar,’ fluisterde Dr. de Swart, ‘franchement!’
‘Mag ik het genoegen hebben u thuis te brengen?’
Thuis! Heelemaal naar huis...
Dit was de kroon! Thuisgebracht door een heer, zij, die altijd alleen liep....
‘O, heel graag!’ zei ze grif, zonder beleefde tegenwerping, uit de volheid van haar
gelukkig hart ‘heel graag!’
Zij poogde een glimp binnenuit het café in haar duistere beurs te vangen, groef
met de vingers, riep: ‘kellner!’
Maar lijn-twee gleed al aan....
‘'t Komt terecht! Haast u!’
En met een hoeraatje en vele aardigheden, die Annet niet verstond, werden mr.
Adams en juffrouw de Lindt in den warmen, lichten wagen geduwd.
Over den stillen grintweg, waar de voetstappen knersten, liepen zij samen, hij sneller
dan zij.
Zij hadden, toen op leege pleintje de stoomtram juist vertrokken bleek en de
volgende eerst na drie kwartier verwacht werd, in kort beraad gestaan.
Wat onrustig, en goedlachs om het ongewone. Tot eindelijk Annet, popelend,
opperde:
‘Ik loop wel eens, binnendoor.’ En toen, noodgedwongen, daartoe besloten werd.
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De lucht was helder en dansendvol sterren, geen vogel maakte gerucht. En er hing
een geur...
Annet's schoenen knepen en ze liet haar sleepje nu maar los in het wolkend stof.
Die japon droeg ze toch niet weer, vóór de volgende vergadering. Hoe anders keerde
ze dan ze gegaan was! In één dag.
Mr. Adams had, behoedzaam, zijn hoed afgenomen, liep er mede in de hangende,
nu en dan even zwaaiende hand. In de schaduw, die naast hem voortschoof, schenen
zijn lichaam en het kogelronde hoofd schier van gelijken vorm en omvang.
Reusachtig spookte Annet's stuwende gestalte daarneven op den lichten grond.
Zij gingen ongelijk, soms ver van elkander verwijderd, soms zóó genaderd, dat de
schaduwen raakten en samenvloeiden. En dan zuchtte de herinnering aan wijn en
whisky langs Annet's nog immer verhit gezicht. Zij kon zich nauwelijks verbeelden,
dat zij het was, die daar wandelde in zoo groote intimiteit. Zij begon daar, haars
ondanks en onbewust, iets van te verwachten.
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Mr. Adams sprak niet veel, en wat hij zeide was niet altijd verstaanbaar. Haar verdroot
dit niet, de vreugde van den dag vervulde haar volkomen en deze te kunnen uiten,
bijna opnieuw te mogen doorleven naast iemand die scheen te luisteren, was een
ongekende bevrediging. Het vertrouwelijk gevoel moedigde haar aan hem te
openbaren hoezeer haar de vleiende benoeming tot lid van het Bestuur van den Bond
had verrast en verheugd.
‘Want ziet u, geen oogenblik kwam in mij op... ik had...’
Zij aarzelde en naderde hem dichter, weifelend of de bedoeling hem zou treffen,
of de mislukking alsnog berouwen. In elk geval moest de bekentenis hem bewijzen
hoe genegen zij hem was... En misschien zou deze... zékerheid... hem bewegen...
‘Ik had u gestemd,’ fluisterde ze. ‘En al verscheiden stemmen voor u gewonnen...’
Hij antwoordde onduidelijk.
‘Maar 't moest een dame zijn,’ troostte ze, en, in heimelijke vrees hem toch
lichtvaardig te hebben geraakt, verklaarde zij op den toon eener verontschuldiging:
‘Och, toen kwam ik natuurlijk in aanmerking. De andere dames waren veel korter
lid en ook lang niet zoo... Ik had altijd liefde voor de zaak getoond. Niet? En waar
men zich eenmaal aan gééft...’
Zij gluurde naar zijn zwaargebogen hoofd, het ondoorgrondelijk profiel met
zakkende onderlip en glazige oogen, dat telkens waar een woning aan den kant wat
kleur wierp over den egalen weg, even oplichtte; een wandelende sfinx.
Verderop werd de lucht helderder boven het dorp.
Zij zouden er, zóó vorderend, spoedig zijn. Dan was dit weer voor een jaar..
Zij wees hem de richting waar ongeveer haar kamer moest wezen.
Hij knikte.
In Annet's hart bewoog iets. Zij zag in de duisternis het loof- en vogelenprieel van
het hotelraam, met het bankje, en de beide ruggen, die één waren. Zij voelde, dat zij
nóg jong was... tenminste in vergelijk... En vandaag was zij wél in aanzien gestegen...
een heel ander dan gisteren. Deze tocht... het leek een voorbeschikking...
Een werkman kwam van den tegengestelden kant, donker tegen het dorp, en groette
kort.
‘Wat zou die wel denken!’ grinnikte Annet, één zwakke avance, omdat de tijd
drong...
Haar gezel lachte ook, licht en onbestemd.
Hij wiekte met zijn korte armen, deed een onregelmatig stapje, en zuchtte diep.
De wind, zacht en bol, blies door zijn pruikje.
Hij vond den weg zeer lang.
Annet begon weer te vertellen, thans zonder ophef of smuk: van haar jeugd, die
toch eigenlijk zoo saai was geweest, en van haar eenzaam leven nu. Mogelijk, dat
zij zelfs, in deze omstandigheden, iets verdroevigde.
Het werd haar zelve zóó aandoenlijk.... Indien zij nog geweten had wat schreien
was, zou er misschien een traan...
Mr. Adams hikte.
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Een sterfgeval
door Ellen de Clerq.
Het loopt op een eind met den ouden heer in de kamer naast ons. Al dagen lang dringt
door de porte brisée, een reutelend ademhalen tot ons door. Nu zachter, dan harder,
soms houdt het even op en daarna is het dan zoo hevig, dat we niet anders verwachten,
of hij blijft erin. Maar de pension-juffrouw zegt, als ze onze kachel weer eens extra
op komt stoken - want het is koud zoo buiten op het land in Februari - de
pension-juffrouw zegt:
‘Hij schijnt geen rust te kunnen vinden. Zijn oogen kijken zoo ondeugend. Hij kan
nog niet sterven’.
De verpleegster is er nu al een week of vier. Een nare vrouw, onbeschaafd en
ongevoelig, die ons, 's avonds bij de thee, verhalen doet van haar ellendig
huwlijksleven en weerzinwekkende ervaringen uit de verpleging en die telkenmale
grootere teekenen van ongeduld geeft, omdat de oude man nog altijd niet ‘uitstapt’.
Iederen avond komt een zoon uit de naburige stad naar zijn vader kijken. Wij
noemen hem: ‘Dag Pa’, omdat, dag in dag uit, deze groet vrijwel het eenige is, wat
wij van zijn gesprek verstaan.
De oude heer is heel doof en houdt veel van muziek. In 't begin van zijn
bedlegerigheid heeft hij ons laten vragen, wat piano voor hem te spelen in onze
kamer. Hij blijft dat aangenaam vinden, ook nu hij over een week, over een dag, over
een uur misschien, voor goed zal ophouden te hooren. En zoo spelen wij voor hem
en vinden 't niets vreemd, dat wij aan de ééne zijde van de deuren een wals laten
klinken, terwijl aan de andere zijde een mensch zich langzaam van 't leven losmaakt.
De pension-juffrouw heeft ons verteld, dat de oude heer een zonderling is, een
dichter. Ook schilderde hij. Hij heeft haar wel eens aquarellen en landschappen in
olieverf laten zien, zijn verzen voorgelezen. Maar hij schijnt zijn kunstuitingen voor
zich gehouden te hebben en niet best met de wereld overweg te hebben gekund, want
nooit krijgt hij bezoek, nòch van vrienden, nòch van familie, slechts van dien eenen
zoon en de toon, waarop ‘Dag Pa’ geuit wordt, geeft me den indruk, dat meer
plichtsbetrachting dan liefde de drijfveer is.
Het loopt op een eind met den ouden heer. Voor een paar dagen ben ik bij hem
geweest om te bedanken voor vruchten, die hij ons - mijn zusje en mij - had laten
brengen. Ik ben erg geschrokken van zijn mager, uitgeteerd gezicht met de gele,
verdroogde huid, woesten, onverzorgden baard en borstelige wenkbrauwen boven
de diepe oogkassen, waarin de sombere, brandende oogen onrustig ronddwaalden.
En die handen met de lange, dorre nagels, klauwen als van een roofvogel, die maar
al onder 't spreken, waar ik niets van verstond, in de dekens plukten! Hij maakte mij
bang en wekte, in plaats van medelijden, mijn afkeer. Ik ga niet weer naar hem toe,
trouwens hij vraagt niet meer naar ons.
Ik vind 't al onpleizierig 's avonds in het donker - de groote steenen gang is slechts
spaarzaam aan het eind verlicht, - langs zijn deur te moeten, om de trap naar onze
slaapkamer te bereiken.
Er is niemand op het oogenblik en pension dan wij beiden en hij. Het huis, een
vroegere burgemeesterswoning, ligt eenzaam aan den landweg in een uitgestrekten
tuin, bijna een bosch. Het is stormachtig, slecht weer den laatsten tijd. De wegen zijn
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vrijwel onbegaanbaar van de regens, binnen is het, als er niet heel hard gestookt
wordt, kil en we zouden liefst den heelen dag met licht op zitten.
Het is nu wel den besten tijd voor een mensch om de aarde te verlaten, als de zon
den ganschen dag schuil blijft, de velden zich uitstrekken in naargeestige grauwheid
en de kale boomen zwiepen en knarsen in den wind.
Wanneer zal zijn tijd daar zijn?
Ik moet er 's avonds in bed maar al om denken.
Twee maanden geleden, toen we hier pas en pension waren, is er in de slaapkamer
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over de onze, een oude juffrouw gestorven. Den heelen nacht heb ik haar doodsstrijd
gehoord en daarna de drie dagen, dat haar lijk in huis was, niet kunnen slapen. Zou
ik dat bij den ouden man nu weer hebben? Waarom huiver ik eigenlijk van een doode?
Een lijk is toch niets dan een ontzield, levenloos lichaam, even bewegenloos als een
tafel of stoel? Ik zal hem niet zien, alleen maar weten, dat hij daar beneden vlak bij
mijn zitkamer koud en stijf in bed ligt, dood-, doodstil, tot hij gekist wordt en
weggehaald. Waarom maakt mij dat zenuwachtig?
Ik wensch, net als de verpleegster, dat het nu maar afliep en ik over dag niet meer
dat gerochel hoorde.
Na eenige dagen op een middag verstomt het plots. Is hij dood? Neen, de
pension-juffrouw zegt, dat hij juist wat beter is en slaapt. Ze gaat regelmatig de kachel
bij hem stoken en blijft lang praten met de verpleegster. Ze praat zóó luid, dat ik niet
begrijp, hoe hij er doorheen slaapt, al is hij doof. 's Avonds zit de verpleegster weer
bij ons onder theetijd, maar gaat telkens eens zien naar mijnheer. Hij blijft wel
bijzonder rustig. 't Is erg vreemd in huis, het gereutel niet te hooren. Erg vreemd.
En 's avonds in bed het theeuurtje overdenkend en de gezichten voor mij halend
van de juffrouw en de verpleegster, weet ik ineens, dat de oude heer wèl dood is en
zij 't voor mij maar verzwegen hebben, om me niet wakker te doen blijven.
Natuurlijk is hij dood, ik voel 't duidelijk. Nu ligt zijn lijk daar beneden in het
donker, alléén. Zou een dokter altijd zeker weten, dat iemand dood is? Verbeeld je,
dat hij slechts schijndood was! In zijn kamer bewoog, als ik er langs moet, of ineens
de deur opende! Gek, dat mijn zusje er niets van voelt. Zoo'n zenuwkind! ze slaapt
rustig.
Ineens moet ik denken om wat een leerares, in natuurlijke historie, vroeger op
school, ons eens vertelde. Dat sommige menschen in den toestand tusschen waken
en slapen hallucinaties hebben. Waarom denk ik daar nu juist aan? 't Is ellendig, want
nu durf ik mijn oogen niet te sluiten uit vrees in te dommelen en me dan plots te
verbeelden, den dooden ouden man te zien. Hoe zou zoo'n hallucinatie zijn? Weg,
niet aan denken. Rechtop in bed gaan zitten, naar buiten kijken, hoe de wolken in
den storm langs den hemel jagen en zien naar 't wuiven en buigen der boomen. Wat
een weer, wat een weer! 't Is één geklaag en gehuil rond het huis.
Nare gedachte, bij zulk weer begraven te worden. Als de grond zoo kil en nat is
en er zoo'n gure wind over het kerkhof waait. Onzin! 't doet er immers niets toe, maar
toch.... Hè, zoo'n nacht is lang, heel lang en beneden ligt al maar die doode man.
Tegen den morgen val ik in slaap en word, als de meid mij acht uur roept, niet half
uitgerust wakker. Wat is er ook al weer voor onpleizierigs? O ja, mijnheer is dood.
Nu moet ik er straks langs om te gaan ontbijten. Gelukkig is het met den dag niet
half zoo erg als 's avonds. Brrr, als het van avond weer zoo donker en stil is.
Nu kakelen de kippen, loopen en rijden er wat menschen langs den weg, zie ik
den knecht in den tuin aan 't werk. Ik vertel beneden gekomen, dadelijk aan de
juffrouw, dat ik 't weet en we spreken af, mijn zusje onkundig te laten. Om elf uur
wil ze piano spelen. Ik kan 't niet verbieden. Wat hindert het ook? Het zal den doode
niet storen, integendeel. Ik zal wat lieve wijsjes kiezen. Ja, 't is gek, hij heeft er niets
aan, maar als wij bloemen aan een doode geven, mogen we dan ook geen muziek
maken?
De storm heeft zich gelegd en de zon breekt door. Ik weet, dat ze nu net op het
bed van den ouden man schijnt. Mijn zusje speelt op haar eenvoudige, gevoelige
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manier een kinderliedje en ik kan de idee niet van me afzetten, dat het den doode
goed doet.
In den loop van den dag komen de dokter en ‘dag Pa’, maar wij merken er niet
veel van, gaan onzen gewonen gang. 's Avonds is 't heel, heel akelig in huis; ik moet
mij werkelijk vermannen, langs zijn deur te gaan. Het is veel stiller dan anders en er
klinken allerlei vreemde geluiden.
De nacht is natuurlijk als de vorige. Ik ben blij, dat een mensch slechts drie dagen
boven de aarde mag staan, ik zou er ziek
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van worden. Nog altijd weet mijn zusje van niets. Wij zeggen 't haar pas, als de
begrafenis is afgeloopen. Daarom waarschuwt de juffrouw mij 's morgens ook, 's
avonds in mijn zitkamer te blijven, als de timmerlui komen. Maar het toeval speelt
ons altijd parten, juist als ik denk nog net even naar boven te kunnen gaan en mijn
deur open, loop ik precies tegen de kist aan. 't Ontroert me niet, ik verbeeld me,
eigenlijk voortdurend heel kalm en gewoon te zijn, 't niets bijzonders te vinden. 't Is
alleen maar ergerlijk, dat ik niet slaap 's nachts en aan één stuk moet denken aan dat
stille, stille lijk, zoo dicht bij mij.
Den volgenden dag is het Zondag. Wij loopen rond het huis en plots zien we in
dè serre, grenzende aan de kamer van den ouden heer, de kist staan. Ik weet, dat hij
erin ligt. Wat moet ik doen? Mijn zusje vraagt en ik vertel haar, dat sommige
menschen al bij hun leven van familie of vrienden hun kist cadeau krijgen, opdat ze
ze zelf eerst kunnen zien. Ze gelooft me, heeft geen vermoeden van de waarheid en
na een uurtje wandelen spelen wij weer piano en 's avonds maakt ze groote pret met
het dochtertje van onze pension-juffrouw. Zóó luidruchtig, dat ik haar verbied om
den wille van den zieken, ouden heer.
Goddank, eindelijk is de laatste nacht doorgemaakt en op den begrafenismorgen
trekken wij al vroeg het huis uit - naar het bosch, het is prachtig weer - om niet eer
terug te keeren, voor alles is afgeloopen.
Dan, in het bosch op een zodenbank, te midden van lariksen, die waarlijk al iets
lenteachtigs over zich krijgen, vertel ik mijn zusje, dat de oude man gestorven is. Ze
schrikt hevig, maar we zitten zoo heerlijk in het warme zonlicht onder den blauwen
hemel, meezen en fazanten geven zooveel afleiding, ze vergeet het heel gauw. En
terwijl wij lachen en schertsen, hoor ik hoe de klokken gaan luiden en weet, dat ze
daarginds op het kleine dorpskerkhof den eenzamen, zonderlingen, ouden man in
het graf neerlaten. Het geeft me een verlaten gevoel, dat niemand, zelfs geen dier,
dezen man betreurt, ook geen werk van hem zal blijven voortleven. Ik denk er om,
dat allen in het huis, waar hij nu voor zijn dood verblijf hield èn de juffrouw met
haar man en kinderen èn de verpleegster èn ik, wij allen verheugd zijn over zijn
weggaan, wij vreemden, koude, hartelooze vreemden.
Als we thuis komen, is alles voorbij en 's nachts slaap ik weer gewoon.
Maar de juffrouw blijft een afkeer houden van de sterfkamer en, om er over heen
te komen, maakt ze ze na eenige dagen schoon en richt ze als woonvertrek in.
Op een avond, als haar man naar de stad is, de kinderen naar bed, vraagt ze mij
bij zich ‘voor de gezelligheid’ naar ze zegt. Doch ik zie aan haar oogen, dat ze vergaat
van angst. Ze voelt de aanwezigheid van den doode, zooals ik ze voel, de gedachte
aan hem laat ons niet los, 't is of hij de heele kamer vult en als ik ten laatste haar
alleen moet laten, omdat het hoog tijd is te gaan slapen, kan de juffrouw het niet
meer uithouden en rent zonder hoed, op haar pantoffels, in razenden angst den
donkeren landweg af, door plassen en modder, haar man tegemoet, weg, weg van
die vreeselijke kamer, die de oude man ondanks zijn begrafenis nooit verlaten zal.
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Boekbespreking.
D.F. Scheurleer, Het Muziekleven in Nederland in de tweede helft der 18e
eeuw in verband met Mozart's verblijf aldaar, 2 dln., 's Gravenhage,
Martinus Nijhoff, 1909.

WOLFGANG AMADEUS MOZART

1764.

Om te beginnen met wat het eerst en sterkst treft, wanneer men dit boek voor zich
liggen ziet en het openslaat: hoe keurig, hoe smaakvol, met welk een voornamen
zwier is het uitgegeven! Twee niet-te-dikke, gemakkelijk hanteerbare, toch kloeke
kwarto deelen, in perkamenten omslag; ieder gelegd in een, met linnen overtrokken,
kartonnen portefeuille; letterwerk en versiering van dit een en ander met zorg
gehouden in den stijl van den tijd die door den schrijver in zijn werk behandeld wordt.
En zoo verder het geheele boek; gedrukt met nobele letter op papier dat de
gezincografeerde illustraties tot hun volle recht doet komen en toch niet te sterk
glanst, zoodat men ook 's avonds onder de lamp van tekst en prentjes genieten kan;
rijkelijk voorzien van de meest passende vignetten - kop- en staartstukjes, beginletters
enz. - van illustraties, die werkelijk dienstig zijn tot opheldering en aanvulling van
den tekst*), en - niet te vergeten! - van fac-simile reproducties, buiten tekst gehouden,
doch met de bladen mee-genaaid, en zoodoende geheel de illusie gevend van echte,
en zeer curieuse, suggestieve documenten. Dan niet alleen op de typografische
uitvoering, ook op de doelmatige, nauwgezette on volledige inrichting van het werk
dient de aandacht gevestigd. Een ‘Inhoud der Hoofdstukken’ gaat, practisch en
juist-gezien, ter oriënteering vooraf, terwijl achter het laatste hoofdstuk volgen de
registers der aangehaalde bronnen, der afbeeldingen en der namen die in het boek
voorkomen. Waarlijk, dit is nu eens kompleet, áf, en mooi - zoo behoort een boek
*) De uitgever veroorloofde ons er een vijftal van over te nemen bij dit artikeltje.
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als dit te worden uitgegeven! Aan schrijver en uitgever alle eer voor dit hun
voortreflijk werk, dat zonder eenigen twijfel een kranig figuur zal slaan op de
tentoonstelling van Nederlandsche boeken, te houden bij gelegenheid van het
aanstaand internationaal uitgeverscongres in 1910. Het is een ware lust het te mogen
bezien, te mogen hanteeren. Onze nederlandsche boekaankondigingen, voor zoover
zij niet gelden de zuiver belletristische productie - romans, gedichten - bij welken
arbeid natuurlijk het woord zelf, de kunst van schrijven absoluut nummer één is,
onze boekrecensies worden tegenwoordig over 't algemeen wel wat heel droog en
nuchter-zakelijk gehouden. Vroeger jaren was het gewoonte, gold het als plichtmatige
recensentenbeleefdheid, bijna altijd een woord
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JOHANN GEORG LEOPOLD MOZART, WOLFGANGS VADER.

van lof over te hebben voor het pakje of, deftiger, het ‘kleed’ waarin de ‘wakkere’
uitgever het werk gestoken had. Deze uitdrukkingen verloren door hun stereotiepe
herhaling alle kracht; er werd om gelachen; en, zeker uit reactie, tegenwoordig acht
men het gepast, 't aandeel der uitgevers in de productie slechts terloops te vermelden
of ganschelijk ongenoemd te laten. Doch niet alleen dat men niet meer op de
uitvoering der boeken te letten schijnt, ook de zorg en moeite, de eigenlijke arbeid
van den schrijver zelf blijkt in deze haastige tijden al te vaak te ontsnappen aan het
critisch oog des aankondigers. En hij bepaalt er zich toe - gelijk b.v. Mr. H. Viotta
in den Gids van Sept., sprekende úit, niet óver des heeren Scheurleer's boek - ijverig
en getrouwelijk verslag te doen van den inhoud. Hiermede bereikt men echter
hoogstens, dat oppervlakkig belangstellenden genoegen nemen met zulk een
journalistieke reportage en zich verbeelden het werk zelf gerust ongelezen, ja wel
geheel on-bezien, te kunnen laten, moedigt men niemand aan tot k o o p e n en kennis
nemen, wat toch wel degelijk het doel moet zijn, tenminste wanneer men met het
boek in kwestie ingenomen is, de verspreiding van belang acht b.v. voor de
ontwikkeling van kunst, wetenschap en smaak, en wanneer men er van doordrongen
is, dat goede en kostbare uitgaven, vooral in een klein land als het onze, ieders steun
waard zijn en vereischen. Doch er is meer. Door zich te bepalen tot zulk een
hollandsch-leuke inhoudsopgaaf begaat men een onbillijkheid jegens den auteur.
Gelijk bij het beoordeelen van zuiver litterair werk het talent van den schrijver behoort
te worden opgemerkt (of het ontbreken er van geconstateerd), zoo schijnt het mij,
bij het bespreken van een boek, als b.v. dit ‘Muziekleven,’ van den heer Scheurleer,
een eenvoudige plicht van dankbaarheid en erkenning, te wijzen op de zorg, de nauw-
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lettendheid en de werkkracht, waarmee het is samengesteld. Geef een oogenblik
aandacht, lezer, wanneer gij dit boek in handen krijgt, aan de lijst der ‘aangehaalde
bronnen’, 156 in getal, en denk er eens over na wat het zeggen wil, van zooveel
boeken en brochures, couranten, affiches en andere documenten kennis te nemen, te
noteeren en te rangschikken wat men er van gebruiken kan tot completeering van
zijn arbeid. En let dan ook eens op die meer dan 200 afbeeldingen, kijkjes in het
oude Amsterdam, den Haag, Haarlem, Rotterdam en Utrecht, portretten, titelbladen
en handschriften, en overweeg dat deze bijeengezocht moeten zijn,

ANNA MARIA MOZART, GEB. PERRL, WOLFGANGS MOEDER.

uit meerendeels weer gansch andere ‘bronnen’ dan de feiten in den tekst vermeld.
Blijkens het register komen in Scheurleer's boek ongeveer 450 namen voor. Welnu,
van ieder dezer circa 450 genoemden vertelt ons de schrijver iets - men zou het al
lezende niet zeggen; hij doet het zoo losweg, op aangenamen causeurstoon; nergens
ondervindt men de verveling eener opsomming-zonder-meer - omtrent hen allen
moet hij dus iets hebben opgespoord en nagesnuffeld. Is het dan niet billijk een
oogenblik uw gedachten te laten gaan over de werkkracht en het geduld, de liefdevolle
en bescheiden toewijding hiertoe vereischt?
Na deze inleiding - misschien wel wat lang, maar het is zoo aangenaam eens te
mogen zeggen wat men op het hart heeft - ga ik over tot mijn eigen ‘inhoudsopgaaf’,
wil ik althans trachten u eenig idee te geven van wat dit boek bevat. De heer
Scheurleer, die al 25 jaar geleden een geschrift uitgaf, getiteld: ‘Mozart's verblijf in
Nederland en het muziekleven aldaar in de 2e helft der 18e eeuw’,
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voelde zich gedrongen tot een nieuwe bewerking van deze stof. Zijn onderzoekingen
op muziek-historisch gebied hadden ‘tal van wetenswaardigheden’ aan het licht
gebracht, en ten overvloede zag hij zich door den Berlijnschen prof. Dr. Max Seiffert
in 't bezit gesteld van volledige afschriften der brieven van Leopold Mozart,
Wolfgangs vader, die van 1763 tot 1766 met vrouw en kinderen een kunstreis maakte,
waarbij de Zuidelijke Nederlanden, Frankrijk, Engeland, en ten slotte ook Holland
werden bezocht. ‘Toen was’ - aldus de auteur in zijn voorwoord - ‘twijfel opgeheven
en werd tot een nieuwe bewerking besloten, welke tegelijk aanleiding zou geven tot
het reproduceeren van talrijke, vrijwel onbekende portretten, prenten, oude titelbladen
enz. op de geschiedenis van het Nederlandsche muziekleven in de tweede helft van
de 18e eeuw betrekking hebbend. Weldra bleek de wenschelijkheid verschillende
onderdeelen uitvoeriger te behandelen, vooral om daardoor meer uitvoerig te kunnen
mededeelen wanneer en en hoe Mozart's groote opera's hier te lande het eerst zijn
opgevoerd en bekend geworden. Het bleek ook noodig uitvoeriger te schetsen hoe
het begin is geweest van ons tegenwoordig concert- en opera wezen. Door deze
toevoegingen is het gedeelte, dat niet rechtstreeks betrekking heeft op Mozart's
verblijf, naar verhouding zooveel sterker aangegroeid dan het overige, dat een
wijziging in den titel onvermijdelijk scheen’.
In een opgewekt eerste hoofdstuk behandelt vervolgens de heer Scheurleer ‘Het
Muziekleven te 's Gravenhage’. Hij constateert o.a. dat ook in de 2e helft der 18e
eeuw - net precies als in de 20e zou men geneigd zijn op te merken - de soms zoo
hevig schijnende publieke belangstelling in muziek hoofdzakelijk een kwestie van
‘bon ton’ oftewel affectatie is. De belangstelling gold, naar hij zegt, niet zoozeer de
zaak zelve als wel de kabalen en partijkwesties tusschen de verschillende invloedrijke
kunstrechters. Ook elders in zijn boek klaagt de heer S. herhaaldelijk over het gebrek
aan ernst en oprechtheid in de zoogenaamde kunstliefde zijner landgenooten en geeft
hij te verstaan dat in dit opzicht nog altijd maar weinig vooruitgang is te bespeuren.
Inderdaad, nog steeds gaan honderden naar concerten meer om te zien en gezien te
worden, om er geweest te zijn vooral en te kunnen meepraten, dan om te hooren en
te genieten; ook nu nog doet een geringe nuanceering in distinctie-begrippen, een
modegril, instellingen als onze hollandsche opera ontstaan en weder verdwijnen,
beslissen allerlei toevalligheden, die niets met kunst te maken hebben, over het succes
van artiesten, ook nu nog is er van eenige constante en ernstige, begripsvolle liefde
voor... iedere andere kunst zoowel als muziek, eenvoudig geen kwestie onder het
zoogenaamd ‘uitgaande’ of wel ‘koopkrachtige’ publiek. In eenig opzicht zelfs kan
de heer S. zich troosten. Met andermans leed n.l. De beeldende kunsten, het tooneel
en de litteratuur hebben in dit opzicht misschien nog wel vrij wat meer te klagen dan
de muziek, die althans nogal lang en sterk ‘in de mode’ blijft.
Bizonder interessant is al wat in dit eerste hoofdstuk te lezen staat over de
zonderlinge tooneelcritiek, over de stadhouderlijke toelagen aan de artisten, over de
Confrérie de l'Ordre de Ste Cécile Royale en over de Concerten van Lopez de Liz.
De curieuse advertenties van Mr. Sieber of Siebers, casteleyn van de Nieuwe
Vauxhall, waarmede hij bekend maakt ‘publieque concerten’ te zullen geven, zou
ik gaarne hier overnemen - ware het niet oneindig verkieslijker ze te lezen in het
boek zelf en in hun verband met andere, niet minder merkwaardige, bizonderheden
van het openbare leven dier tijden. En zoo ga ik ook al die aardige notities voorbij
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over het toen bestaande verband tusschen muziek en drinkgelagen, muziek en
vuurwerk, muziek en... mastklimmen, en ben enkel zoo vrij - voor hen die mochten
glimlachen en meenen dat wij sindsdien toch wel in alle opzichten vooruitgegaan
zijn - te citeeren een paar zinnen van bl. 97: ‘Kunnen wij den vroegeren muziekhandel
zeer goed met den tegenwoordigen vergelijken, vooral wanneer wij ons dertig, veertig
jaren terugdenken, toen de goedkoope uitgaven nog niet zulk een verbazenden opgang
hadden gemaakt, op het gebied der boeken over muziek zijn wij hard achteruitgegaan.
Wie het niet weet,
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ZAAL IN DE OUDE DOELEN.

kan zich nauwelijks voorstellen hoe groot het aantal Hollandsche boeken over muziek
is, dat in de 18e eeuw het licht zag.’
Het tweede hoofdstuk is getiteld: ‘Mozart's eerste groote reis’ en is vol
wetenswaardigheden over den vader, de moeder en de zuster van den grooten
componist. Een bizondere charme ontleent het aan de opname van groote stukken
uit Leopold Mozart's brieven. Voor litteratoren aardig om te weten (en voor sommige
hedendaagsche musici wellicht eenigszins beschamend) is wat wij op bl. 114
genoteerd vinden omtrent den zeer verstandigen, zeer ontwikkelden vader Leopold:
‘Aan letterkundige studie hechtte hij zooveel waarde, dat hij zelfs in zijn boek over
het vioolspel zoo ver gaat van te beweren, dat een goed violist in rede- en dichtkunst
tehuis moet zijn om met verstand te kunnen voordragen’.
In het derde chapiter: ‘Mozart in den Haag’ allerlei bizonderheden over personen
met wie het gezin te 's Gravenhage in aanraking kwam, waaronder natuurlijk de
prinselijke familie, maar - merkwaardig genoeg - niet de Dikke Hertog was, verder
brieven van Leopold Mozart over de ernstige ziekten zijner kinderen en het een en
ander over Wolfgangs eerste optreden in de ‘Oude Doelen’ - de afbeelding der nog
altijd werkelijk mooie zaal vindt hierboven een plaats. - Zeer kenschetsend voor de
werkwijze des heeren Scheurleer is zijn verontschuldiging (bl. 172) over het opnemen
van bizonderheden die ‘ontegenzeggelijk met de muziekgeschiedenis niets te maken
hebben’, in zooverre nl. hieruit volgt, dat hij zich in den regel strikt bij zijn onderwerp
houdt en niet vervalt in afdwalingen naar aanleiding van allerlei ontdekkingen gedaan
bij het nasnuffelen van oude documenten, zooals men ze zoo vaak in dergelijke
werken aantreft en ongeduldig
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doorworstelt. De bizonderheden hier bedoeld, nl. die over de ziekte der Mozarts, zijn
zoo merkwaardig, dat men hun opname in dit muziek-historische boek geen oogenblik
betreurt.
Het volgende hoofdstuk is aan het muziekleven te Amsterdam gewijd, terwijl
kleinere kapittels over ‘Mozart in Amsterdam’, over ‘De Feesten ter eere van Prins
Willem V’, over ‘Leopold Mozart's handleiding tot het Vioolspel’, over ‘Mozart's
in Holland vervaardigde Muziekwerken’, over ‘Een Portret van W.A. Mozart in
1766’ en over ‘Mozart's Vertrek uit Holland’ het werk besluiten.
Het bovenstaande moge u eenig idee geven van waar het in dit boek om gaat, het
zou niet mogelijk zijn - gesteld dan, men achtte de poging gepast - in het kort bestek
dezer aankondiging ook maar een gering deel der zoo talrijke, zonder eenige ostentatie
of nadruk, losweg en met waarlijk achttiende-eeuwsche élegance uit
de-mouw-geschudde bizonderheden over het openbare leven in verband met de
muziek dier eind-achttiende-eeuwsche jaren, over te nemen. Wanneer de afbeelding
op bl. 198 (gezicht in een Amsterdamsche schouwburgzaal) niet geheel van realisme
ontbloot is, dan werden die gebouwen toentertijd heel wat beter bezocht dan
tegenwoordig in den regel het geval is. Trouwens de bewijzen van een opgewekt
tooneelspelen operaleven zijn ook in de hoofdstukken over Amsterdam voor 't grijpen.
Toch is het zeker juist wat wij lezen op bl. 291 - en ik wil er mijn artikeltje over dit
voorname en merkwaardige boek mede besluiten -: ‘Het land was klein: en dat kleine
publiek was nimmer eensgezind. De een wilde een Duitsch, de ander een Fransch,
een derde een Italiaansch tooneel. Nooit werd het nationaliteits-bewustzijn sterk
genoeg om eensgezind er krachtig naar te streven al het vreemde in het Nederlandsch
bijeen te brengen. Alles stuitte af op verbrokkeling en versnippering van krachten.
Ook hier heeft het miskennen van de spreuk C o n c o r d i a R e s P a r v a e
C r e s c u n t , die onze voorvaderen op hunne muntstukken dagelijks voor oogen
hadden, zooals, helaas, zoo dikwijls in Nederland, het tot stand komen van iets groots
verijdeld. Wij zijn thans een eeuw verder: het is treurig te moeten erkennen, dat in
dit opzicht de toestanden er niet zoo heel veel beter op zijn geworden.’
H.R.
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Ornamentstudie.
Men wil er wel eens meer dan gewone waarde aan hechten wanneer hedendaagsche
ornamentisten er zich op laten voorstaan, weinig of geen leiding bij hunne studie
gehad te hebben. Men meent dan dat zij oorspronkelijker zijn gebleven, omdat zij
ontkwamen aan den persoonlijken invloed van dezen of genen, maar dit is onjuist
tenzij zij hun vak uitoefenden op een onbewoond eiland of in een zeer geïsoleerd
dorp, immers het is tegenwoordig onmogelijk de inwerking te ontvlieden die daar
uitgaat van musea, van tentoonstellingen, van bibliotheken met pracht- en plaatwerken.
En de zekere bravoer die er in schuilt, te kunnen verklaren niets aan zijn leermeesters
verschuldigd te zijn, en alles uit zichzelf te hebben, zij is niet geheel zuiver want al
datgene wat men gezien heeft, en wat door bijzondere kwaliteiten de aandacht trok,
zal onwillekeurig tot ontwikkeling van eigen talenten bijdragen.
Maar waarom, zouden wij willen vragen, zit er iets minderwaardigs in, een
leermeester gehad te hebben, van wiens kennis wij profiteerden of te bestudeeren
wat groote voorgangers maakten of in tijden van algemeenen kunstbloei ontstond.
Sir Joshua Reynolds zegt in de tweede van zijn ‘Discourses on Art’: Invention,
strictly speaking, is little more than a new combination of those images which have
been previously gathered and deposited in the memory: - nothing can come of nothing;
he who has laid up no materials can produce no combinations,’ waaruit wij de
conclusie zouden kunnen trekken dat, hoe meer vormenkennis de ontwerper in zich
heeft opgenomen, des te uitgebreider z'n vermogen zal zijn, die vormen tot nieuwe
samenstellingen te verwerken. Want zijn eigen gave, zijn talent schuilt in het
rangschikken, in het groepeeren van lijnen en vlakken, en al wil men de wijze waarop
dit behoort te geschieden wel eens in zuivere systemen vastleggen, steeds toch zal
er, blijvende binnen de perken dier wetten en voorschriften, ruimte zijn tot ontplooing
van eigen vernuft. Hoe meer men dus tenslotte in zijn mars voert, hoe rijker men zijn
kan in eigen conceptie. En het wil mij nu wel eens voorkomen dat de nuchterheid,
de armoede, de eenvoud, die kenmerken zijn van onze hedendaagsche kunstnijverheid
voor een groot deel hunne oorzaak vinden in de weinige waarde die onze
kunstnijveraars hechten aan ornamentstudie. Zij vreezen angstig hun
oorspronkelijkheid te zullen verliezen, wanneer zij kennis nemen der ornamentvormen
uit voorafgegane kunstperioden, bovendien acht men de tijden voorbij dat ontworpen
werd in een of anderen stijl, en zoo dit eens mocht voorkomen is het werk voor
kunsthistorici, voor dorre stijlgeleerden. Zij beseffen nog niet, dat minder noch de
eigenaardige stijlverschillen, dan wel de vormengroei, de motievenontwikkeling in
die verschillende kunstperioden hen steunen kan bij eigen ontwerpen. Zij leeren
dikwijls als een noodzakelijk kwaad, en door hen veelal overbodig geacht, de
bouwvormen in verschillende tijdperken en soms de daarmede samengaande uiterlijke
versieringen, maar zelden brengt deze studie hun iets meer bij dan een zeer
oppervlakkig begrip van eenige bouwperioden.
Wanneer wij het laatste verslag der Rijkscommissie tot het afnemen der examens
voor M.O. teekenen naslaan, dan lezen wij hierin ten opzichte der s t i j l e n
o r n a m e n t l e e r : ‘De examens in de geschiedenis der bouwstijlen en in het ornament
hebben ook dezen keer weder het steeds voorkomend verschijnsel kunnen aantoonen,
dat de studie van die vakken over het algemeen stelselloos wordt beoefend.
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Het bleef ook ditmaal weder bij zeer primitieve kennis van de geschiedenis der
bouwstijlen.
Het was duidelijk merkbaar, dat de meeste candidaten zich tot een zeer beperkte
litteratuur op het gebied der kunstgeschiedenis hadden bepaald.
Ook gaven vele candidaten meermalen blijk van schromelijke onkunde omtrent
den vorm der geschiedenis van gebouwen zelfs voorkomende in de stad hunner
inwoning.
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De kennis van de ornamentiek afzonderlijk bleek meerendeels zeer oppervlakkig te
zijn bestudeerd. Van een nationale periodieke indeeling van voorwerpen, behoorende
tot de decoratieve bouwkunst hadden slechts enkele candidaten een meer dan
oppervlakkige kennis.
Onkunde op het gebied van geographie en algemeene geschiedenis bemoeilijkt
natuurlijk zeer de beoefening der ‘kunstgeschiedenis in het algemeen.’
Als men nu bedenkt dat de candidaten voor deze examens, meerendeels leerlingen
der opleidingsscholen te Amsterdam, den Haag of Rotterdam, later voor een groot
gedeelte in de gelederen der kunstnijveraars zullen treden, dan is er iets verontrustends
in en vragen wij ons af, wat hiervan te verwachten is.
En al behoeven wij nu nog niet te verlangen, dat iedere ornamentist in staat zij,
zonder eenige speciale voorbereiding, versieringen te maken, die de eigenschappen
vertoonen van een bepaalde kunstperiode, toch mogen wij wel verwachten dat iemand
die als ‘sierkunstenaar’ optreedt over eenige meerdere vormenkennis beschikt, dan
wat hij meent dat thans gangbaar en ‘modern’ is.
Trouwens de bovengenoemde Commissie sclirijft waar het
o r n a m e n t -c o m p o s i t i e betreft o.a.: ‘De meest elementare begrippen omtrent
de samenstellende deelen eener ornamentale-compositie waren dikwijls geheel
afwezig.
Dit bleek vooral uit het zinloos toepassen van meetkundige systemen.
Stelselloos werden daarop de motieven geplaatst, zonder dat daarbij rekening werd
gehouden met de eigenschappen, maten en verhoudingen der te versieren vlakken
of voorwerpen.’
Men ziet het, onze aankomende teekenaars hechten al bitter weinig waarde aan
ornamentstudie, en toch zullen zij geroepen worden later ons huisraad, onze woningen
te sieren. Dwaze ironie. Beseffen zij dan niet hoeveel zij voor hun eigen vorming
kunnen leeren uit de ornamentatie van een Perzich tapijt, uit de vormencombinatie
in een Oosterschen shawl?
Is het hun dan nooit duidelijk gemaakt dat evenmin als Algemeene of
Vaderlandsche Geschiedenis bestaat in het van-buiten-leeren en onthouden van
jaartallen, ornamentstudie alleen de kennis van een aantal motieven insluit. Of men
de schelpvorm van Louis XV nu al herkennen kan, de Grieksche van de Romeinsche
palmet weet te onderscheiden, Gothiek en Renaissance ten naastenbij uit elkaar weet
te houden, het getuigt slechts van w e t e n en niet van b e g r i j p e n .
Slechts dàn wanneer men duidelijk beseft w a a r o m zoo'n vorm op een bepaald
voorwerp zóó en niet anders is aangebracht, wanneer men inziet, dat een samenstelling
als in Perzisch drijfwerk bv. tot iets schoons is gegroeid door een logischen opbouw
der motieven, samengaande met den vorm van het voorwerp, met den aard van het
materiaal, zoodra men iederen versieringsvorm leert beschouwen in zijn eigen
verband, dàn is ornamentstudie méér dan het leeren van een tijdtafel, en zal het
nimmer onzen aankomenden kunstnijveraars in den weg staan, als ballast van onnutte
kennis, maar hen daarentegen steunen in eigen ontwerpen.
Zij zullen dan niet alleen de uiterlijke vormen van verschillende perioden u kunnen
opnoemen, maar de innerlijke waarde dier vormen begrepen hebben, en deze kennis
zal zich afspiegelen in hun werk, dat nu nog dikwijls zoo arm en nuchter voor ons
staat.
R.W.P. Jr.
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PROF. DR. J. BOSSCHA,
NAAR EEN POTLOODTEEKENING VAN

H.J. HAVERMAN.
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Prof. dr. J. Bosscha.
De volgende regelen, op uitnoodiging der Redactie van dit Maandschrift geschreven
ter begeleiding van het portret van Prof. Bosscha, dat zij het voorrecht heeft, hare
lezers aan te bieden, kunnen uit den aard der zaak geene in bijzonderheden tredende
wetenschappelijke biographie zijn. Zij kunnen slechts uitdrukking geven aan de
gevoelens van bewondering en vereering, opgewekt door eene werkzaamheid van
meer dan een halve eeuw, die in de eerste plaats op vermeerdering van kennis en
verheldering van inzicht op natuurkundig gebied gericht was, maar in niet mindere
mate beoogde, de uitkomsten en opvattingen der wetenschap ter bevordering van het
algemeen belang te doen strekken.
Reeds het eerste van de drie deelen ‘Verspreide Geschriften’, bij gelegenheid van
zijn 70sten verjaardag op 18 November 1901 door zijne vrienden uitgegeven, het deel
dat loopt van 1853 tot 1869, toont de groote veelzijdigheid van Bosscha's arbeid. Hij
had het geluk, als jong natuurkundige niet alleen den tijd te beleven, toen de wet van
het behoud van arbeidsvermogen tot een hechten grondslag en een betrouwbaar
richtsnoer der natuurwetenschap werd, maar ook door zijne proeven over de werkingen
van den electrischen stroom en de verschijnselen in de galvanische elementen tot de
bevestiging der nieuwe leer bij te dragen. Doch, terwijl hij deze en andere
onderzoekingen voortzette, gevoelde hij zich al spoedig gedrongen, zich tot een
ruimen kring van hoorders en lezers te richten, hetzij tot zijne vakgenooten, hetzij,
zooals in zijne populaire opstellen in de ‘Blikken in het Leven der Natuur’ tot het
groote publiek, en hooren wij hem binnen weinige jaren zijne meening over
belangrijke maatschappelijke vraagstukken uitspreken. Is het thans nog een genot,
de meesterlijke in 1858 in het Natuurkundig Gezelschap te Utrecht gehouden
voordracht over het behoud van arbeidsvermogen in den galvanischen stroom te
lezen, behartiging verdienen ook in onze dagen wat hij in 1865 in een artikel over
de geneeskundige staatsregeling omtrent het al of niet wenschelijke van
staatsbemoeiing schreef en het warme pleidooi voor de neutrale openbare school,
waarmede hij als voorzitter der Maatschappij tot Nut van het Algemeen de Algemeene
Vergadering van 1869 opende.
Inmiddels had Bosscha zich, reeds eenige jaren vroeger, na eene korte
werkzaamheid aan de Militaire Akademie, tot het eerste der drie belangrijke ambten
geroepen gezien, die hij achtereenvolgens bekleed heeft. Toen in 1863 Thorbecke's
wet tot regeling van het Middelbaar Onderwijs was tot stand gekomen, werd aan
hem met Steyn Parvé de taak opgedragen, als inspecteur den nieuwen tak van
onderwijs te organiseeren, waardoor het hem gegeven werd een grooten invloed uit
te oefenen op de wijze waarop zich de Hoogere Burgerscholen zouden ontwikkelen.
De verdienste der grondleggers van het Middelbaar Onderwijs en de dank dien twee
generaties hun verschuldigd zijn, zijn er niet minder om, al zijn niet alle toenmaals
gekoesterde idealen voor verwezenlijking vatbaar gebleken.
Voor het natuurkundig onderwijs aan de nieuwe scholen zorgde Bosscha door zijn
bekend, door helderheid van uiteenzetting uitmuntend leerboek.
Tot 1873 bleef Bosscha als inspecteur werkzaam. In dat jaar werd hij tot
hoogleeraar aan de Polytechnische School en 5 jaren later tot directeur daarvan
benoemd. In den te Delft doorgebrachten tijd vallen zijne werkzaamheden als
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secretaris der internationale metercommissie te Parijs, als lid van de Nederlandsche
commissie voor standaardmeter en kilogram en van de commissie voor de
graadmeting. Evenals hij door zijne groote werkkracht, zijne uitgebreide kennis en
zijn helder oordeel in alles wat deze commissien tot stand brachten een belangrijk
aandeel had, heeft hij ook in later jaren steeds zijne krachten en zijn tijd voor de
verzorging van wetenschappelijke en andere instellingen over gehad. Van 1899 tot
1903 was hij curator van het Kon. Meteorologisch Instituut te de Bilt, van 1899 tot
1907 curator der Rijksuniversiteit te Leiden en langen tijd
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had hij zitting in de commissie van toezicht op het Krankzinnigengesticht Meerenberg.
Bosscha verliet Delft in 1885 om als secretaris van de Hollandsche Maatschappij
der Wetenschappen te Haarlem op te treden, een werkkring dien hij 24 jaar lang tot
op ruim 77-jarigen leeftijd heeft vervuld en die hem misschien de liefste van alle is
geweest. Hij vond nu gelegenheid, naar zijn beste inzicht langs verschillende wegen
den bloei der Nederlandsche wetenschap te bevorderen. Aan hem was de redactie
der Archives néerlandaises opgedragen, die in Fransche vertaling de uitkomsten van
in Nederland verrichte onderzoekingen wereldkundig maken, en zijne adviezen
bepaalden voor een groot deel de wijze waarop de Maatschappij met hare rijke
hulpmiddelen steun verleende aan wetenschappelijke ondernemingen of aan de
pogingen van bijzondere geleerden. Eindelijk kon Bosscha zich thans met hart en
ziel wijden aan een werk dat meer en meer zijn lievelingsarbeid zou worden, de
uitgave der werken van Christiaan Huygens.
Nadat in 1882 de Akademie van Wetenschappen het initiatief tot dit monument
voor Nederland's grootsten natuurkundige had genomen, belastte de Hollandsche
Maatschappij der Wetenschappen zich met de uitvoering der kostbare onderneming
en stelde zij de Huygens-commissie in staat, de briefwisseling van Huygens en al
zijne werken met de grootst mogelijke volledigheid in het licht te geven. Om dit doel
te bereiken was het noodig de uitgebreide verzameling der in de Leidsche
Universiteits-bibliotheek berustende handschriften aan een nauwgezet onderzoek te
onderwerpen en met gegevens uit het buitenland aan te vullen, terwijl het plan werd
gemaakt in ophelderende aanteekeningen het verband tusschen de verschillende
stukken te doen uitkomen en bijzonderheden mede te deelen over de in den tekst
genoemde personen en boekwerken. Dat een arbeid van dezen omvang heeft kunnen
slagen is te danken aan de volhardende inspanning van drie mannen, den in 1895
overleden Leidschen hoogleeraar D. Bierens de Haan, aan wien de voorbereiding
grootendeels te danken was en die zijne laatste levensjaren nagenoeg al zijn vrijen
tijd aan de uitgave heeft besteed, Prof. Bosscha en Prof. D.J. Korteweg te Amsterdam.
De beide laatsten hadden de voldoening, nu 4 jaar geleden, de laatste der tien zware
kwartijnen die de correspondentie bevatten, voltooid te zien. De bewerking der bijna
3000 brieven van en aan Huygens vormt een geheel dat bevoegde beoordeelaars
onovertroffen achten en geeft met menige belangrijke bijzonderheid van anderen
aard een volledig tafereel van het natuurwetenschappelijk leven in de 17de eeuw.
Onmiddellijk na de voltooiing der briefwisseling hebben de uitgevers de werken
van Huygens ter hand genomen, zoowel die, welke reeds bij zijn leven in druk zijn
verschenen als de onderzoekingen die in uitgewerkt handschrift of in
dagboek-aanteekeningen bewaard zijn gebleven. Tot het beste wat men Prof. Bosscha
kan toewenschen behoort zeker de geregelde en voorspoedige voortgang ook van dit
gedeelte van de uitgave.
Waarom juist in het Huygens-werk voor Prof. Bosscha zoo groote bekoring ligt,
kan voor wie hem van nabij kennen, geen raadsel zijn. Hij moest zich wel sterk
aangetrokken gevoelen door wat wij in Huygens in zoo hooge mate bewonderen: de
oprechte waarheidsliefde, den eenvoud en de grondigheid in de behandeling van
wetenschappelijke vraagstukken, den afkeer zoowel van oppervlakkigheid als van
noodeloos geleerdheidsvertoon. Bovendien gold het hier de eer der Nederlandsche
wetenschap. In zijne op het Nederlandsch Natuur- en Geneeskundig Congres van

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 20

1887 uitgesproken rede over ‘Het leven en de werken van Van Marum’ heeft Bosscha
het zoo goed gezegd: ‘Men kan bij de beoefening van wetenschap zich plaatsen op
een hoog wijsgeerig, in zekeren zin kosmopolitisch standpunt, en onverschillig zijn
omtrent nationaliteit en persoonlijkheid van degenen, die kennis en beschaving
bevorderen. Men kan ten aanzien van deze den stelregel huldigen, door Bernoulli in
een brief aan 's Gravesande vermeld: “unde habeas nemo quaerat sed oportet habere”,
van waar wij haar hebben, moet niemand vragen, het hebben is de zaak. Zoolang
evenwel de menschheid in natiën verdeeld is, wier reden
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en recht van bestaan bepaald wordt door hetgeen zij bijdragen tot den vooruitgang
van het menschelijk geslacht, en wier aanzien en voorspoed voor een deel hiervan
afhangt, zoolang is de juiste erkenning van hetgeen aan elke natie toekomt, even
gewichtig als bevordering van nationale wetenschap plichtmatig is.’
Deze korte schets zou al te onvolledig zijn zoo ik niet van Bosscha's meesterschap
over de taal in schrift en woord gewaagde. Dezelfde vereeniging van
belangwekkenden inhoud en smaakvollen vorm, die in de voordracht over het
arbeidsvermogen in 1858 treft, vindt men in al zijne latere redevoeringen weer, zooals
die ter herdenking van Christiaan Huygens, de rede waarmede hij het Natuur- en
Geneeskundig Congres te Haarlem opende, en het overzicht dat hij bij de viering
van het 150-jarig bestaan van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen van
hare geschiedenis gaf. Ieder die Bosscha gehoord heeft, in een vergadering of aan
een feestmaal, in een ernstig betoog of in eene hartelijke met fijnen humor gekruide
toespraak is onder den indruk zijner welsprekendheid gekomen.
Talrijk waren de bewijzen van hoogachting en waardeering die Bosscha bij
verschillende gelegenheden ten deel vielen. Bij zijn vertrek van de Polytechnische
School boden zijne leerlingen hem een borstbeeld van Christiaan Huygens aan en
zijn 70ste verjaardag bracht hem naast de ‘Verspreide Geschriften’ een feestbundel
met wetenschappelijke bijdragen uit binnen- en buitenland, en van Directeuren van
de Maatschappij der Wetenschappen zijn eigen door Bart van Hove in marmer
gehouwen beeld. Eindelijk, toen het in het afgeloopen voorjaar onmogelijk was
gebleken, in de residentie het standbeeld van Huygens op te richten, waarvoor wijlen
Dr. Bleekrode de middelen had nagelaten, boden Directeuren der Hollandsche
Maatschappij het door Dr. Cuypers ontworpen, en op verkleinde schaal uitgevoerde
monument als teeken van waardeering zijner verdiensten aan hun aftredenden
secretaris aan. Prof. Bosscha heeft het gedenkteeken aan de Maatschappij overdragen,
en het heeft in den tuin van haar Gebouw aan het Spaarne eene plaats gevonden.
Het behoeft niet gezegd te worden dat Prof. Bosscha in zijne lange loopbaan met tal
van personen, van den meest uiteenloopenden aard in aanraking is gekomen. Krachtig
trad hij op waar het gold te bevorderen wat hij goed en nuttig achtte, of wat hem
verkeerd scheen te bestrijden. Voor velen was hij een trouw en warm vriend, voor
jonge vakgenooten een welwillend en vriendelijk raadsman; menigeen heeft hij
blijken van hartelijke belangstelling gegeven, zooals slechts zelden voorkomen. En
terwijl hij van jeugdige verontwaardiging kan gloeien als hij in het leven of in de
geschiedenis der wetenschap een geval van onrecht of aanmatiging ontmoet, weet
hij elke eerlijke overtuiging te waardeeren en te eerbiedigen. Steeds bleef hij getrouw
aan de woorden in zijne Nutsrede van 40 jaar geleden: ‘Is vrijheid van geweten een
onweerstaanbare drang van ons individueel bestaan, ons sociale leven stelt nog een
anderen, niet minder dringenden eisch. Het verheven gebod: “heb uwen naaste lief
als u zelven”, wil meer van ons dan hulpbetoon in nood, deelgenootschap in de
uitwendige omstandigheden in het leven van onzen medemensch. Het eischt in ons
het vermogen, om ons zoo zeer in het inwendige leven van den naaste te verplaatsen,
dat wij bij hem niet minder dan bij ons zelven den innigen band erkennen, die zijne
overtuiging met zijn gansche wezen samenweeft. Onbevangenheid, objectiviteit,
deze gaaf, die ons op wetenschappelijk gebied de waarheid doet vinden, is op zedelijk
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gebied de voorwaarde voor oprechte liefde. En zij wordt te eer verkregen, naarmate
wij door zelfonderzoek ons beter hebben voorbereid om anderen te begrijpen en uit
gehechtheid aan eigen subjectiviteit die van anderen hebben leeren eerbiedigen.
Verdraagzaamheid, wel verre van beginselloosheid te zijn, is de vrucht van diepte
en innigheid van overtuiging.’
H.A. LORENTZ.
Leiden, December 1909.
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Chris Lanooy, door Jan Greshoff.
Voor Anna L.-S.

C.J. LANOOY.

De kunstnijverheid, welke zich hier, gelijk in Duitschland, vrij plotseling vlug
ontwikkelde draagt geheel het kenmerk van dien ongemeensnellen groei; zij heeft
er de bekoring van: het veelal spontane, het naïef-nieuwe, het frischjonge; maar
algelijk ook voert zij er maar tè zeer de fouten van mede: het gebrek aan vakcultuur
en traditie, het onoverdachte, het onrijpe, het stelsellooze en de zucht naar het
vreemde. In Duitschland, met de nationale neiging tot het opzichtige, het poenige,
ontstond een ziekelijke drang om naar wat gansch ‘nieuws’ te zoeken, een belachelijk,
gejaagd streven naar het ‘nooit nog vertoonde’, zooals dat alles te zien is in zeer vele
artistiek-afkeurenswaardige uitingen; men sla er de eerste jaren van ‘Decorative
Kunst’ maar eens op na. Bij ons, waar ons karakter ons meer leidt tot het sobere, het
degelijke, het beschaafd-rustige, treden deze feilen niet zoo sterk op den voorgrond,
hetgeen echter niet zeggen wil, dat deze niet aanwezig zijn. Teekenend voor onze
jonge kleinkunsten en dadelijk in het oog vallend, is de stelselloosheid, welke zich,
van zich zèlf bewust, kunstmatig en geforceerd, in een stelsel tracht te verkeeren. Te
vergeefs natuurlijk. Het geroep en geschrijf van een goed deel onzer, overigens om
hun jong streven zeer te waardeeren, kunstnijveren om een ‘eigen stijl’ en een ‘stijl
van dezen tijd’ is een ontstellend bewijs van gebrek aan inzicht in de waarde en het
wezen van den stijl, tevens in dat van kunstcultuur in het algemeen.
Wanneer in een aantal uit-stekende mannen, behoorende aan één tijdperk en één
volk, zich hetzelfde of nagenoeg hetzelfde begrip omtrent het wezen der schoonheid
ontwikkelt, wanneer in hen een bijna-gelijkwaardig idee omtrent de verhouding
tusschen kunst en leven groeit; èn wanneer deze mannen, de schoon-sprekende
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monden zijn, die uitzeggen wat in het overgroote deel des volks leeft; dan zullen
hunne uitingen, uiteenloopend naar hunne wellicht zeer verschillende geaardheden,
één trek duidelijk gemeen hebben: den hetgestelde-tijdvak-kenmerkenden stijl. Stijl
te willen maken bewijst natuurlijk een volledig
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gebrek aan cultuur-historisch en aesthetisch inzicht De kunstnijverheid moet zich
geheel vrij, onbelemmerd en natuurlijk kunnen ontwikkelen; is zij rijp voor dat
zielvolle stelsel, dat geen stelsel is en hetwelk men stijl noemt, welnu zij zal het zich
verwerven. Voorbarigheid in een zaak als deze, de tijd willen forceeren, is kinderlijk
en schaadt ongetwijfeld.
Het wordt den kunstenaar C.J. Lanooy, wiens persoon en werk mij zeer ter harte
gaan, door zijne blokjes-moderne vakgenooten zeer kwalijk genomen en het wordt
hem openlijk verweten, dat hij eigen wegen durft bewandelen; dat hij, zwerver naar
den geest, vrij en onbekommerd paden durft inslaan, die wèg voeren van de
alléénzaligmaking van eenen fabriekmatigen, z.g. ‘stijl’.
En dit is juist zijn grootste charme en hierin ligt zijn grootste kracht. Hieruit komen
voort dat eigene, frissche, dat innemend-spontane, dat moedige, dat somwijlen
ongebreidelde....

DE HEKSENKROON.

Lanooy is een kunstenaar, dien ik gaarne voor het grootste gedeelte zou brengen
tot die groep, welke men de impressionistische noemt en welker waarde in den
ontwikkelingsgang der kunst men geenszins mag onderschatten, acht men ook zijne
principes als ideaal gering. Het is een phase, een rustpunt, maar waar wellicht wat
te lang is halt gemaakt. De twee niet te ontkennen verdiensten, de twee groote waarden
van het impressionnisme, kan ik niet beter in het licht brengen, dan door het aanhalen
van de diep-overdachte woorden van een man, dien ik als bewusttrachtend kunstenaar
en als aestheticus mede, zeer hoog stel.
‘De paedagogische waarde van den impressionnistischen kunstenaar is de
opwekking tot de liefde voor de natuur en de herleving van den technischen zin’*).
Onmiddellijk hierna zal ik een tweede citaat doen volgen, dat de fout van het
*) ‘De Waarde der impressionnistische Schilderkunst’ Ethiek en Aesthetiek door W.A. van
Konijnenburg, 's-Gravenhage, Mouton en Co. 1908. (bl. 22, al. 3).
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impressionisme, in beeldende kunst als in literatuur, wonderwèl aangeeft, en waaruit
te leeren valt dat oprèchte liefde voor natuur en kunst nooit zal leiden tot het copieeren
van de eerste; trouwens het is uitteraard niet de wàre liefde welke zich uit in de
adoratie van de uiterlijkheid, dat is van den schijn:
‘De kunstenaar z i e t de gestalten in een ander verband dan van natuurlijke
oorzaken en gevolgen. Wanneer hij ook de wereld niet anders zag, dan had hij geen
reden tot eenig werk, want d e N a t u u r h e r h a l e n is o v e r b o d i g †). Hij ziet het
diepere verband der verschijning en verstaat, krachtens zijn zelfbewustzijn dat een
geestelijke orde van dingen is, waarmee wereld en leven verband houden. Ja, deze
g e e s t e l i j k e o r d e d e r w e r k e l i j k h e i d is het eenige wat hij belangrijk vindt.
Aan wolken, lucht en winden, licht en duisternis, beseft hij de ideëele levenswet,

†) Déze spatieering is van mij. Jan Gr.
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GRÈS. GRÈS. GRÈS.

die heerscht in het heelal, daar zij heerscht in hemzelf.
De ware orde der werkelijkheid is de o r d e d e r I d e e §).
Ik zal niet schrijden tot het licht, dat straalt uit de perspectieven, welke dit citaat
voor het scherp-ziend oog heeft geopend, ik gaf het slechts om aan te toonen, hoe
een der wáárden van het impressionnisme: het wekken eener hernieuwde liefde voor
de natuur, door het weinig inzichtige, het weinig dièpe van vele harer aanhangers,
de oorzaak is geworden van een harer meest grove, onvergeeflijke fouten.
Het is niet zonder reden, dat ik mij van al deze dingen nauwkeurig rekenschap
heb gegeven, het is omdat zich dit alles zoo treffend aan Lanooy's werk laat
demonstreeren. Liefde voor de natuur is sterk- en mooilevend in den mensch Lanooy
en waar weinigen zich zoo volledig in hun werk geven als hij, draagt ook zijn arbeid
onmiskenbaar de sporen van deze zielsdrift. Veel van hetgeen hij maakte is ontstaan
uit een onmiddellijk contact met de natuur: hij zàg, ontroèrde en mèt rijst in hem het
verlangen dit te benaderen, hij peinst, voelt zijne emoties nà en trekt aan den arbeid.
Spontaan, open als zijn natuur is, spreekt deze zich gaarne en geheel onder den indruk
van het genotene uit. Zijn beste werk dankt hieraan het wàrme, oprechte, het lévende...
Geen ding treft hem zoozeer als de natuur, als de natuur in haar uiterlijke
verschijning, in kleur en vorm, zonder dat hij echter de essentie van dit alles, het
vaste, onomstootelijke wettenstel, dat achter dit alles is als een eeuwige waarheid en
als waarachtige eeuwigheid, ziet en begrijpt.
Zijn aanschouwing der natuur is eene zinnelijke en zijn werk draagt daarvan het
zuiver merkteeken. Hieruit volgt dat zijn arbeid nog niet boven de betrekkelijkheid
van het impressionisme is gestegen tot de glanzende hoogten eener ideeële kunst.
Ten tweede wil ik spreken over ‘den tech-

§) Dr. J.D. Bierens de Haan in ‘Opvoeding en Schoonheidszin’; Schoonheid en Onderwijs No.
309, (bl. 47 al. 4).
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nischen zin.’*) Ik zal beginnen met een poging te wagen u een vaasje te beschrijven,
in mijn gelukkig bezit, dat ik u tot voorbeeld dacht te stellen. Het is twaalf en een
halve centimeter hoog, en van een wonderlijk blauw, krachtig en diep, zonder echter
daardoor een hier zoo gepaste droomerigheid te moeten missen; dit is de kleur van
een helderen heideplas, eenige warm-donker-grijze vlekken, op ijzer-glanzend zwart
àf, geven de duisternis van ùitstekende veenplekken, waarop hier en daar een schaarse
bloem: innig-roode stip...
Van natuur copieëren is bijna uitteraard geen sprake hier, door de mindere
handelbaarheid der uitdrukkingsmiddelen, welke den ceramist ten dienste staan;
áángeven is alles wat hij doet. En wel aangeven der kleur, ‘de schijn der kleur,’ en
wel aldus ‘dat zij de grootste schijnkracht heeft,’ dàt doet hij. Hij reduceert het
landschap tot een aantal kleuren, in bepáálde verhouding en stand naast elkaar
gebracht.
Dus ook hier weder een bewijs, dat Lanooy een impressionnist, maar één van het
zuivere water is.
In Lanooy leeft een ongemeen-juist, zuiver gevoel voor kleur, voor de waarde, de
graad en de capaciteit der kleuren, terwijl hij mede een zeer susceptibel orgaan bezit
voor het tot stand brengen van kleurencombinaties. Onder een combinatie zou ik niet
slechts willen verstaan een min of meer gelukkig en smaakvol samenvoegen van
elkaar verdragende elementen, maar niet minder een, door zuivere wáárde-kennis
bepaalde, verhouding der kleurquantiteiten, welke tot het weergeven van

*) Het karakter van de materie op den voorgrond te brengen is het releveeren van haren schijn,
dat is: hare kleur, dat is: de oppervlakte der materie zoo te maken, dat de breking van het
licht de grootste levendigheid deelachtig wordt; daar alle schijn der materie kleur is, herleeft
met de techniek de aandacht voor de kleur. Het streven is dus, de materie zoo aan te brengen,
dat de kleur de grootste schijnkracht heeft. Dit gebeurt op twee wijzen: door de verwerking
der kleurstof en door de tegenstelling van verschillende stoffen van ongelijke kleur. [De zin
voor de gratie der kleur zal zich met dit streven ontwikkelen.] Ik vat dit tweeërlei streven
samen in de uitdrukking ‘technische zin.’ - W.A. v. Konijnenburg. Waarde der Impr.
Schilderkunst. bldz. 21
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een zeker gevoel, tot het opwekken van een zekere sensatie bij den aanschouwer, de
eenigjuiste, de eenig-zuivere mag genoemd worden.
In Lanooy leeft een groote liefde, eerlijk en hevig, als àlles in hem, voor de kleur,
de kleur als zoodanig; een hartstochtelijk beminnen van de kleur òm de kleur; voor
hem is dan ook de kleur lévend, hij leest uit de kleine schitteringen, uit de subtiele
glansen en uit de ontroerende, teerste nuancen, een rijk genot, en het spel der
tintelende lichtjes, der zonnende fonkelingetjes, der avondhemellijke transparante
kleurtjes is hem een gestadige vreugde, een nooit verzadigde behoefte. Hoe vele
malen zag ik hem niet tijden lang een potje, sprakeloos-aandachtig, onder
steeds-andere belichting beschouwen! Hoe wentelde hij het, hoe bracht hij het in
horizontale richting, hoe hield hij het onderst boven. En vooral hoe oprechtblijde,
zeide hij dan eindelijk! ‘Kijk hier eens’; welk een innig-verheugd timbre luidde dan
een zacht, zuiver klokje tusschen de altijd-heldere tonen van zijn meest-zachten stem.
Dit is kenmerkend voor den kunstenaar èn voor zijne kunst. D.w.z. voor zijn kunst
in sommige perioden. Ik zal mij nader verklaren. Zijn degelijk, ernstig-doordringend
karakter leidt hem tot het onvermoeid zoeken van diepte-in-kleur. En zoo is het
geenszins te verwonderen dat het reflèt métallique, waarin hij wonderbaarlijke dingen
bereikte: als-Moorsche vazen, droomteere potten gelijk duizendtintige zeepbellen
met een ongekende schittering van tintelende kleuren, hem op den duur niet
bevredigen kon.
Dìt bracht den lichten lach, de luchtige vroolijkheid, het blij-sierlijke en hij, de
van-huis-uit-serieuze, de degelijke, de naar-zijn-aard-niet-spoedig-tevredene, zocht
het verdiepte, het zwaardere, het warme, het innige.
Hij zocht dit en gaf het wat on-Hollandsche, zuidelijk-zonnige, met zooveel moeite
en arbeid verworven procédé prijs; om mee de kans te loopen de gunst van een deel
van het publiek te verliezen, dat niet de kunstwaarde schatte en de ziel zocht in
Lanooy's werk, maar het als een bijzonder, smaakvol en ‘nieuw’ kamerornament
durfde beschouwen en het met de zelfde oogen bezag als welk schitterend,
kunstwaardeloos fabrieksproduct uit een city-magazijn ook.
Dit is eveneens teekenend voor den pottenbakker, méér wellicht dan iets anders:
hij wilde liever eerlijk en oprecht zich zelf zijn, dan toegeven aan den pecuniair
verleidelijken lokroep van een, naar steeds te voorzien is, kortstondig mode-succes.
En nog steeds zoekt en zoekt deze rustelooze naar lichaam en geest deze
onvermoeide, nooit-gansch-met-zich-zelf-tevreden arbeider; nog altijd tracht hij naar
een zuiverder uitdrukking naar een schooner verzinnelijking van zijne innigste
gevoelens; nog altijd streeft hij naar het voortbrengen van een werkstuk, dat zijn
vast-omlijnd ideaal zoo ná zal komen, dat hij eìndelijk-voldaan, mag uitroepen met
den verrukten Archimedes: ‘Heureka’.... Maar, máár - welk artist bereikt dit? Welk
kunstenaar zal ooit zóó spreken? Het droombeeld van een lichtend ideaal blijft steeds
evenver van ons verlangendstarend oog verwijderd. En de afstand wordt niet kleiner,
hoe verre wij den weg in de zekere richting ook betreden mogen.
Hoe vele, in-wezen-geheel-verschillende, vazen Lanooy in het laatste half jaar
gemaakt heeft: ik weet het niet. Het eenige wat ons een vrij-zuiver beeld kan geven
van den grilligen ontwikkelingsgang van den beminnelijken kunstenaar is wellicht
de uitgebreide, en vrij-volledige verzameling van een kunstzinnig, kunstminnend en
gevoelig Goudsch collectionneur.
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En dit getuigt niet alléén van een onvermoeid streven, ik zie in deze veelheid van
verschillende voortbrengselen evenzeer een sprekend bewijs voor zijn rijkdom van
geest, die onuitputtelijk is in het vinden van nieuwe middelen, nieuwe procédé's,
nieuwe schakeeringen en nieuwe vormen.
Wat zou dit alles zijn, paarde de Goudsche pottenbakker hieraan niet een geduldigen
ijver, een bijna fabelachtige werkkracht. Ik wil hier niet in feitelijke bijzonderheden
treden: Brusse heeft verteld, levendig en opgewekt op de hem eigen wijze, van
Lanooy's geploeter en getob met een vervallen, in meer dan onvoldoenden toestand
verkeerenden oven in zijn vroegeren werkplaats op de
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Kleiweg; - en ook ik zou u nog heel veel weten te verhalen, indien ik zulks noodig
zou gevonden hebben, om tot essentieele dingen te komen. Slechts dit, boven alle
zwarigheden, boven alle zorgen is hij glorierijk uitgekomen door zijn volhardenden
werklust en door zijn geloof in en zijn liefde voor zijn kunst.

PLATIN AVGIT.

De grootste mislukkingen - en er ìs in die eerste dagen wat misgeloopen! - de
hevigste teleurstellingen, de meest onverwachte tegenslagen hebben hem niet dan
tijdelijk ter neder kunnen drukken: ‘Luctor et Emergo’: Lanooy is een taaie, taaie

MALACIT. GRÈS. CRISTALLISÉ.

Zeeuw! En in zijn kunst is, als in zijn leven, een oneindige, bijna kinderlijk - dwepende
liefde voor het mooie, kleurige, rijke, zonnige leven; een lach- en geluk-zoekende
drang, een innige overgave aan het genot dat niets dan schoonheid zóó weet te
bereiden.
Hoe menigmaal liepen wij niet buiten, langs de sombere, lichtarme Goudsche
grachten, met donker-oude geveltjes en wondere spiegelingen in het rustige water,
door vervallen stegen met grauwe muurtjes, en langs de tintelende, lichtovertrilde
buitenkanten, als het middag was en de vaarten felle strepen door de blijgroene, lage
landen trokken; wanneer de verten heel duidelijk de bezonde omtrekken droegen
van een schaarsch boompje hiér, dáár een molen; of tegen den avond, als het licht
draalt te gaan en in het aarzelende schijnsel de dingen wonderlijke vormen aannemen,
als de wereld vol is van een bijzondere weemoed, die tot een stillen glimlach op het
ontroerd gelaat mag voeren, hoe menigmaal dan ook zeide hij mij zachtjes als voor
zich zelf: ‘Zie je zóó iets op een pot....’ En dan peinsde hij weder, dacht
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hij geruimen tijd over dat gedroomd vaatwerk, dat naast de verteederde kleuren van
dien stervenden lichthemel ook de mooi-menschelijke ontroering zou dragen van
een gevoelige ziel.... Ik heb thuis van hem een vaas van dien zeer ongemeenen aard;
en die hij spottender wijze, met betrekking op een kleinigheid in ons beider leven,
de ‘Weenende Reus’ noemde, naar een grillige, ongebreideld-fantastische
lijn-decoratie, in den vorm van een woeste droomfiguur, wien twee sentimenteel-dikke
tranen uit de starend wijdopen oogen rollen; de achterzijde echter draagt de vele
doorzichtige, droevig-doorlichte tinten van een late hemel, de vele teedere kleurtjes
overtogen van een zoetverdroefden glans, als de beminde kleuren van een lief oog
dat schreit. Dat was het gevolg van zoo een avond, de verzinnelijking van zijn
fijn-doorspeurde ontroering en de zachte mooiheid van een blij-stervend daggeluk.
Zoo ken ik van hem - helaas bezit ik hem niet - een pot, die zijn ontstaan dankt aan
een min-poëtischen aanblik: de slachting van een koe. Een groote, hooge vaas van
zéér donker grijs, dat echter geen zwart geworden is, waarlangs dikke droppen, als
verstarde tranen, neerdruipen van diep, hevig, ellendig rood bloed. Een geheel, zóó
zuiver van uitbeelding en van een zoo schrijnende ontroering, van een zoo
hartstochtelijke oprechtheid, dat ik mij inderdaad meer dan verbaasd heb, dat de
ceramiek, die zoozeer aan de stof, de onwillige en voor zìch waardelooze materie
gebonden kunst, tot een zoo menschelijke, zoo sprekende en zoo zuivere uiting in
staat zou zijn.
Nog één voorbeeld uit de velen: Lanooy was nog verbonden aan ‘Haga’, de
Purmerendsche fabriek. Een zomeravond lag hij te mijmeren aan een slootkantje in
droomerig halflicht. Hij bestudeerde de grillige kroosfiguren op het transparante
water en had zijn vreugde aan het volgen van een spel van licht-vedervleugelige
motjes, die dàn zich plat terneder vleiden op een kroosvlot, dàn dansend-dartel
opfladderden en als zilveren loovertjes in de avondlucht dwerrelden.
En hij maakte een grooten pot: een bol met boven een gat, met een wemeling van
fijne doorzichtig-groene tinten en het droomen van belicht-zilver-gevleugelde
insectjes. Een pot van een eindelooze, teedere rust, éven klaar en doorzichtig als het
limpide watertje.... Onverkoopbaar - zijn bèste, méést eigen, méést innige werk krijgt
hij van den kunsthandel terug als onverkoopbaar - heeft hij der fabriek de kosten
terugbetaald en deze pot is hem een lief en duurzaam bezit geworden.
Een tijdlang daarna heeft Lanooy het meer in de kleur en in de speling der glansen
gezocht; tòen is hij gaan decoreeren, hij maakte een aantal ongemeen-groote vazen,
die hij met figuren bekraste, om het geheel dan even aan te kleuren. Een ontwakende
uil, een dommelende uil tegen het stralendgeel der roerlooze maanschijf, waarin het
mystieke, het zoo vaak bezongen bekoorlijke van deze maan-doorspookte
nachtstemming prachtig bewaard is gebleven. En nu weer is hij zich gaan toeleggen
op de vervolmaking van een nieuwe vinding: het cristallisé.*) Hiermede verkreeg hij
ongekende weelden van kleur en schittering, een stralende praal, een overstelpende
rijkdom van levende kleuren en tintelende lichten, als hij niet bereikte voor dien.
Terwijl deze vazen door hun, zij het dan pralend-schitterende, voornaamheid, hun
weelderige distinctie zeer onderscheiden zijn van het lichte reflet métallique, dat,
hoe groot de bekoring er van ook zijn moge, bij dit nieuwe procédé ten achterstaat
*) Mijn laatste bezoek in Gouda deed mij intusschen weer nieuwere vindingen en proeven in
oprechtheid bewonderen. O.m. een pot van fluwelig-warm zwart met ijle speling van witte
aderen om de hals, als liefdevol en met verfijnden zorg gekloste kant.
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door minder wézenlijke diepte en door een gebrek aan diepe menschelijkheid: het
cristallisé is heviger, directer en meer lévend.
***
Ik vind het zeer noodig, dat men tusschen die pottenbakkers, welker arbeid onder de
benaming kunstnijverheid valt, en tusschen sommige uitingen van Lanooy een
duidelijk onderscheid maakt. Men kan pottenbakkerswerk in twee, in wezen geheel
verschillende
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groepen verdeelen, die elk hun eigen waarde en hunne bijzondere bekoring bezitten.
De verschillen als gevolgen van de geaardheid en het bedoelen van den maker, zijn
zuiver en duidelijk waarneembaar in de reactie's van de beide categoriën op den
scherp-onderscheidenden, fijn-voelenden en kunstzinnigen beschouwer. Waar de
eerste ons een gevoel van bewondering weet te brengen, een min-of-meer diepe
waardeering voor de gekozenheid van kleur en de smaakvolheid

GRÈS FLAMMÉ. OPALE. GRÈS FLAMMÉ.

der vorm, kortom een duidelijke sympathie voor de kunstgevoeligheid en den goeden,
welbegrepen smaak van den ontwerper, vermag de tweede soort ons te ontroeren,
een ziels-beweging te geven, zooals alleen een werk van kùnst ons kan brengen; hier
mogen wij, als in alle uitingen van werkelijke kunst, de schoone uitwerking
aanschouwen van een psychologisch probleem, de verzinnelijkte weergave van een
aandoening der diepere menschelijkheid.
Ik zou daarom willen spreken van een d e c o r a t i e v e pottenbakkerskunst, welke
uit haren aard, een kunstnijverheidstak is en van een e m o t i o n e e l e
pottenbakkerskunst.
Tot deze laatste categorie behoort Lanooy's werk, voor zoover dit - een kunst als
alle andere - gevoelens, ontroeringen: psychische aandoeningen in het algemeen en
gedachten eene zinnelijke uitdrukking geeft op eene wijze, die den beschouwer een
diepe ontroering vermag te schenken en hem een dergelijk gevoel of idee kan doen
ondervinden of doordenken.
Beide categorieën, wier groot wezens-onderscheid ik hoop voldoende te hebben
aangetoond, vragen natuurlijk van hare vervaardigers iets geheel anders, terwijl zij
zich eveneens op ongelijke wijzen verhouden ten opzichte van de natuur. Een
voorwerp van kunstnijverheid - en dit geldt niet alleen voor potten - dient voor alles
‘natuurlijk’ te zijn. Hieronder zou ik gaarne verstaan, dat het geheel - het moge zoo
gecompliceerd zijn als slechts mogelijk is - werkelijk een ge-
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héél is, een zuivere, harmonische en daardoor steeds rustige opbouw van elkaar
verdragende elementen: dit geldt zoo voor lijn als kleur. Maak uwe
gebruiksvoorwerpen, uwe nijverheidssieraden bizar, grillig - grilliger dan de natúúr
veelal zult ge geen vorm kunnen bedenken - maar wacht u voor g e z o c h t h e i d ,
g e f o r c e e r d h e i d . De jonge kunstnijverheid moet met een open oog voor de
natuur deze trachten te doorgronden en begrijpen, om hare grootsche, breede
evenwichtigheid, hare onverbreekelijke, logische wetten tot de grondbeginselen, de
bases van haar vak te maken; dan zal zij, openluchtig en frisch, in staat zijn te
ontwikkelen tot nog ongekende hoogten.
De emotioneele pottenbakkerij staat tot de natuur in een meer dadelijke verhouding,
de betrekking tusschen haar en de natuur is een intiemere. Een schoonheidsontroering
door de natuur op een gevoelig mensch gemaakt tracht ze ons weer te geven, en weer
te doen gevoelen: zij is spontaan en ontroerend.
Er is natuurlijk geen enkel bezwaar om van een voortbrengsel der decoratieve
pottenbakkerskunst meerdere exemplaren te vervaardigen. Bij nauwgezette,
vakkundige vermeerdering zullen in elk der nagemaakte voorwerpen dezèlfde
eigenschappen te bewonderen zijn, die de bekoring aan het eerst vervaardigde stuk
geven. Uit zich echter een kunstenaar, dan zal hij dit slechts éénmaal op ééne bepaalde
wijze doen. Want niet alleen, dat een emotie in wezen nooit geheel gelijk is aan een
soortgelijke onder gewijzigde omstandigheden, maar er is in ieder kunstenaar de
bewuste wil om steeds nieuwe vormen te vinden en om voor de geringste nuance in
zijne gevoelens ook daarmede overeenkomstige wendingen in zijn uitdrukkingswijze
te vinden, terwijl tevens in ieder strevend kunstenaar die het heel ernstig met zijn
kunst meent een haast intuïtieve vrees leeft om zich e herhalen en daarmede den
schijn van geestelijke armoede op zich te laden.

MÉTALLIQUE.

De strijd tusschen zoogenaamde ‘kunstphotographen’ en hen die de kunstwaarde
in deze inderdaad zeer belangwekkende en voortreffelijke resultaten opleverende
t e c h n i e k in twijfel trekken, is - velen zullen het mij willen bestrijden - m.i.
afgeloopen met een totale nederlaag der technici. In de verte is de verhouding tusschen
beide vormen van fayence te vergelijken met die, tusschen z.g. kunstphotographie
en schilderkunst. Machines brengen geen kunstwerken voort, zoo min gietvormen
als camera's. In de decoratieve pottenbakkerskunst is dan ook niets tègen het
fabriekmatig, op groote schaal vervaardigen van voorwerpen, mits dit zorgvuldig
onder bekwame leiding geschiede.
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De verdienste is hier voor den ontwerper, voor hem, die den vorm schiep, die,
geleid door een decoratief talent en een goed be grip van wat de praktijk van de
voorwerpen verlangt, een geheel wist te geven, waardevol door het aanwezig zijn
van die eigenschappen welke ik als kenmerkend voor deze soort van
pottenbakkerskunst opsomde.
Ik weet dat men om zeker schilder te treffen het praatje van hem rondstrooide, dat
hij op verzoek, voor parvenu's-eetkamers-versiering, ‘net zoo'n schilderij maakte als
hij mijnheer Zoo-en-zoo geleverd had.’ Dit ten bewijze dat ‘men’ - en terecht een
dergelijke handelwijze een kunstenaar onwaardig vindt.
Indien het mogelijk ware, dat een kunstenaar ten tweede male op een zoo intense
wijze ontroerd kon worden, dat ook ten tweede male een kunstwerk ontstond, dan
en dán
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alléen zou er geen bezwaar tegen bestaan van eenzelfde schilderij een copy te leveren,
indien hem niet die vrees voor herhaling ook dan nog zou weerhouden.
Opmerkenswaard, hoewel geenzins verwonderlijk is het feit, dat de eerste der
besproken categorieën zich steeds aangetrokken gevoeld heeft tot gebruiksvoorwerpen
en hoewel ook zeer zeker luxe-artikelen als vazen, borden en bakjes voortbrengende,
steeds min of meer rekening heeft gehouden met eischen van gebruik en
kamerversiering. De emotioneele pottenbakker wendt zich uitzonderlijk tot luxe
voorwerpen, hetgeen trouwens geheel in den aard der zaak ligt. Een gebruiksvoorwerp
eischt een zekeren grondvorm, die, hoe groot de speling ook zijn moge, nooit over
het hoofd mag worden gezien. Een trekpot, een theekopje, een kandelaar, een
inktkoker, alle moeten voldoen aan zekere tamelijk nauwbegrensde eischen om
bruikbaar te zijn. De pottenbakker is dan niet vrij, te zeer gebonden.
Men moet nu echter niet door omgekeerde redeneeringen komen tot het besluit,
dat de emotioneele pottenbakker nooit gebruiksvoorwerpen zou kunnen maken, die
ook k u n s t zijn.
Juist die gebondenheid kan door hare strenge, onontduikbare wetten, den kunstenaar
een zelfbedwang opleggen, waardoor hij, genoodzaakt zich in de breedte te beperken,
in diepte winnen zal. Zijn niet de rijpste, diepste, schoonste verzen veelal in de
moeilijkste strophen geschreven,
Lanooy echter, direct en spontaan, als hij is, zou, ware hij dichter, meer voelen
voor het vers libre en de eenvoudige rijm- en rhythme-schema's.
De s p o n t a a n -e m o t i o n e e l e kunstenaar, die zijn ontroeringen en droomen,
zijne aandoeningen en gepeinzen in zijn materie uitzegt, voelt als het ware den vorm
g r o e i e n onder zijne handen, terwijl het been zijn mechanisch werk verricht, zoekt
de hand de weeke stof een zoodanigen vorm te geven, als hij voelt en ziet, dat zij
zijne sentimenten het schoonste en zuiverste uit zal drukken. De spontane intuïtiviteit,
die in de wordingsgeschiedenis van zulk een pot zoo een groote rol speelt, laat zich
niet v a n t e v o r e n aan nauwkeurig-overwogen, wellicht door een ander ontworpen,
vorm binden.

FLAMMÉ.

***
Ook uit dit laatste blijkt weer, hoe zeer Lanooy impressionist mag worden geheeten.
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Ik hoop gedeeltelijk te zijn geslaagd in hetgeen ik mij voorstelde te doen: wat
essentieëls van Lanooy's werk te zeggen*) - een karakteristiek is begrijpelijkerwijze
niet te geven door den stadigen groei en wisseling - en zijn plaats te zoeken in de
rijen der hedendaagsche kunstenaars. En daarmede hoop ik tevens liefde en
belangstelling te wekken voor dien wilskrachtigen, onvermoeiden arbeider, die
steunend op gezonde degelijk-doordachte basis en gewapend met een niet te
onderschatten vakkennis ons land een durenden rijkdom van schoonheid heeft
gebracht.
Scheveningen, Januari./Den Haag, Juli. 1909

*) Voor hen die weer eens iets ànders over Lanooy wenschen te lezen, wijs ik op een artikel
van Aty Brunt: ‘De Pottenbakker’ in ‘de Hofstad’ No. 48-1909.
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Marialegenden
door dr. C. Catharina van de Graft.
Evenals het gewone volk nog heden ten dage verzot is op wonderverhalen, zoo waren
dit in de Middeleeuwen niet alleen het volk, maar ook de hoogere standen. En daar
in die tijden alles katholiek was, ligt het voor de hand, dat die verhalen over 't
algemeen een specifiek katholiek karakter droegen. God, Maria, Engelen, Heiligen
en de duivel waren meestal het middelpunt van dergelijke populaire vertelseltjes,
terwijl wonderen en visioenen natuurlijk tot de onmisbare stoffeering behoorden.
De strekking van die verhalen was over 't algemeen een zedekundig-practische;
‘vermijd het kwaad en doe het goede’, dat was het zich met oneindige variaties
herhalende grondthema der middeleeuwsche volkslitteratuur.
De volkspredikers vlochten in hun sermoenen steeds dergelijke verhaaltjes in,
gedachtig het oude spreekwoord: ‘Brevis via per exempla’, d.w.z. met voorbeelden
werkt men spoediger en beter op het gemoed dan met lange redeneeringen. Wanneer
b.v. een prediker zijn hoorders wilde inprenten, dat het, om vergiffenis te verkrijgen
van zijn zonden noodzakelijk was berouw daarover te hebben, verhaalde hij:
‘Een heilig man had eens een visioen en zag een duivel staan voor Gods troon.
Toen hoorde hij den boozen geest tot God zeggen: Waarom hebt gij mij vervloekt,
mij, die u slechts een enkele maal beleedigde, terwijl gij duizenden menschen vergaaft
die u zoo dikwijls beleedigden? God antwoordde hem: Hebt gij mij ook maar één
enkele maal om vergiffenis gebeden?’
Reeds zeer vroeg werden er in de middeleeuwen verzamelingen van dergelijke
verhalen aangelegd, deels ten gebruike van het volk zelf, maar grootendeels (want
er waren toen onder het volk meer analphabeten dan tegenwoordig) ten gebruike van
de predikers. En om dezen laatsten de taak gemakkelijker te maken, rangschikte men
die verhalen onder bepaalde rubrieken of onder alphabetische slagwoorden. Wanneer
dus een prediker een voorbeeldje noodig had om zijn hoorders af te schrikken van
diefstal, gierigheid, onbarmhartigheid, onkuischheid, enz., of hen wilde opwekken
tot het trouw vervullen van hun kerkelijke of huiselijke plichten, tot naastenliefde,
weldadigheid enz., dan behoefde hij zulk een verzameling maar open te slaan op het
betreffende slagwoord of hoofdstuk en vond dan verscheidene verhaaltjes van de
verlangde strekking, waaruit hij datgene kon kiezen wat hem het meest aanstond.
Natuurlijk waren verreweg de meeste van die verhaaltjes slechts voortbrengselen
van de fantasie. Dat sprak als 't ware van zelf. En evenmin als wij er heden ten dage
overwegend bezwaar in zien om den geest van onze kinderen ten goede te beïnvloeden
door de ‘klassieke’ verhalen van Blauwbaard, Klein Duimpje, Roodkapje en
dergelijke, die toch ook louter fantasie zijn, evenmin zag men in de middeleeuwen
er bezwaar in om verhalen te verzinnen ten einde daardoor het volk - dat altijd een
groot kind is geweest en het ook altijd zal blijven - te stichten en... te vermaken (want
ook het comische element ontbrak hier en daar niet). In hun wezen staan dergelijke
verhalen op één lijn met de gelijkenissen welke Jezus gebruikte om zijn leer voor
het volk te verduidelijken. Want wij behoeven toch niet aan te nemen dat de heer die
de uitnoodigingen rondzond voor een gastmaal of de vrouw die het huis met bezemen
keerde om den verloren penning terug te vinden, werkelijk bestaan hebben!
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Natuurlijk hebben zeer vele Middeleeuwsche legenden betrekking op Maria. Zij
immers was na God het middelpunt van het Katholieke geloofsleven. Hare vereering
had zich van de eerste christelijke eeuwen af gaandeweg uitgebreid en bereikte haar
hoogtepunt toen de geschriften van Bernardus († 1153) over geheel Europa begonnen
verspreid te worden. Tallooze verhandelingen verschenen
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van de 13de tot de 16de eeuw om Maria als Moeder Gods te verheerlijken, haar macht
en haar goedheid te prijzen, haar voor te stellen als het toonbeeld van alle deugden,
maar bovenal als de machtigste toevlucht der zondaren. Bijzondere devoties
(godvruchtige oefeningen) te harer eer, b.v. de Mariagetijden, de Rozenkrans enz.,
werden alom verspreid.
Allengs kwamen er nu ook omvangrijke verzamelingen van legenden tot stand
waarin Maria de hoofdrol speelde. Het doel van die verhalen was eensdeels de
Mariavereering uit te breiden en te bevestigen, anderdeels den reeds bestaanden
Maria-cultus aan te wenden tot een meer algemeen en practisch doel, nl. den menschen
ook andere plichten in te prenten. Zoo hadden vele Marialegenden ook de strekking,
het volk aan te sporen tot het nauwkeurig onderhouden van de geboden Gods en der
Kerk, en werd het verband met Maria dus min of meer met opzet erbij aangebracht.
Ook Nederland had natuurlijk zijn Marialegenden. De meeste daarvan waren
gemeengoed van alle christelijke landen van Europa, en dus in de Latijnsche taal
vervat Sommige collecties hebben evenwel een min of meer Nederlandsch karakter,
daar de verzamelaars ervan binnen of op de grenzen van ons land leefden. Zoo werden
in de legendenverzamelingen van Caesarius van Heisterbach († 1240) en in het
zoogenaamde B i j e n b o e k van Thomas van Chantimpré († 1270) in verband met
Maria tal van gebeurtenissen verhaald, welke in Noord- of Zuid-Nederland heetten
te zijn voorgevallen. Ook vindt men talrijke Mariaverhalen in het S p e c u l u m
e x e m p l o r u m (Spiegel der voorbeelden), een verzameling van meer dan 1200
legenden welke door een onbekenden Nederlandschen schrijver is aangelegd, en
welke reeds in 1481 te Deventer bij den vermaarden boekdrukker Richard Pafroed
in druk verscheen. Doch al deze verzamelingen verschenen in het Latijn.
Er bestonden evenwel ook verzamelingen in het Middelnederlandsch. Reeds
omstreeks 1477-78 werd te Delft het B o e c k v a n o n s e r l i e v e r V r o u w e n
m i r a c u l e n gedrukt, waarin niet minder dan 119 Marialegenden voorkomen, en
verder bestonden er tal van handschriften, welke geheel of gedeeltelijk Marialegenden
in Middelnederlandsche vertaling bevatten.
Het heeft lang geduurd eer de Middelnederlandsche Marialegenden in ons land
de aandacht der letterkundigen trokken. Mocht al het Middelnederlandsche proza,
dat voor het grootste gedeelte uit stichtelijke lectuur bestaat, weinig aantrekkelijks
hebben voor ons Protestantsch volk, hoeveel te meer gold dit van de Marialitteratuur,
daar ‘den rechtzinnigen Protestant niets in het Katholicisme meer antipathiek was
dan het naïeve wondergeloof en de vereering van de Heilige Maagd’.
Het is dan ook een Katholiek litterator geweest, en wel niemand minder dan de
romanticus Alberdingk Thijm, die het eerst de aandacht zijner tijdgenooten op de
Marialegenden gevestigd heeft door een studie, waarin hij ook enkele legenden
meedeelde. Anderen zijn hem gevolgd tot, nu zes jaar geleden, de kroon op het werk
gezet werd door de uitgaaf van Dr. C.G.N. de Vooys.*) Ruim driehonderd en vijftig
legenden zijn hier bijeengebracht, welke in tal van handschriften verspreid waren.
Het spreekt vanzelf dat dit werk niet alleen om het karakter der middeleeuwsche
Mariavereering te onzent nauwkeurig te leeren kennen, maar ook uit een
cultuurhistorisch oogpunt van niet te overschatten belang is.

*) Dr. C.G.N. de Vooys, Middelnederlandse Marialegenden, Brill, Leiden. 1903.
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Een kennismaking met enkele dezer legenden zal wellicht aan de lezers van
‘Elsevier's Maandschrift’ niet onaangenaam zijn. Sommige van die naïeve verhalen
zijn in hun bekoorlijken 15de eeuwschen vorm ware taaljuweeltjes. Zij geven ook
een aardigen kijk op verschillende middeleeuwsche toestanden.
Strijdlustige ridders reizen van het eene tournooi naar het andere. Het recht van
den sterkste heerscht: aan de openbare wegen liggen sterke roofburchten, van waaruit
de ridders zonder genade iederen voorbijganger plunderen. Ook de mindere man
beoefent den diefstal als handwerk en eindigt gewoonlijk zijn leven aan de galg. In
deze ruwe tijden zijn de geestelijken niet altijd een voorbeeld voor de leeken: een
hebzuchtig pastoor brengt
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wel het H. Sacrament aan zijn rijken parochiaan, maar kan geen tijd vinden om een
arm vrouwtje te bedienen, Ook het klooster beveiligt niet tegen menschelijke
zwakheden: een abdis krijgt een kind bij haar rentmeester; hoe haasten zich de
nonnetjes, die haar om haar strengheid haten, om de zaak per brief aan den bisschop
mee te deelen! Heilige mannen leven als kluizenaars, door hun vroomheid steunen
zij den mensch tegen den duivel. Aan sterfbedden worden we verplaatst, waarbij
Maria met haar engelenschaar gereed staat om de ziel in ontvangst te nemen - men
stelde zich voor, dat deze bij den dood door den mond het lichaam verliet en er uitzag
als een miniatuurmenschje. Maar tegen het bed van den slechten rijkaard klauteren
de duivels op in de gedaante van zwarte katten; zij trekken de weerstrevende ziel
met een haak uit het lichaam en sleuren haar mee naar de hel.
Tegelijkertijd geef ik hierbij eenige afbeeldingen, waarin de gebeurtenissen welke
in de legenden worden verhaald, aanschouwelijk worden voorgesteld. Deze
afbeeldingen zijn ontleend aan twee geïllustreerde handschriften van Marialegenden,
die bewaard worden in de Bibliothéque Nationale te Parijs (hs. 9198-99), doch
waarvan het eerste deel te 's-Gravenhage in het jaar 1456 voltooid werd (elk
handschrift vormt op zichzelf een kompleet geheel). De twee handschriften bevatten
te zamen 132 miniaturen in grisaille*), van een blauwachtiggrijze kleur met
schakeeringen van wit tot zwart. De eenige sprekende kleur is de smalle randomlijsting
van rood of blauw met goud. Ook hebben de schilders de gezichten hunner personen
als gewone miniaturen behandeld en er de vleeschkleur aan gegeven. Welk een
levendige gelaatsuitdrukking vertoonen die hoofden van een paar millimeter afmeting!
De eenige aanmerking die men zou kunnen maken is dat zij gewoonlijk wat groot
zijn in verhouding tot het lichaam.
Van het tweede deel (hs. 9199) dat het eerste verre overtreft, heeft de Fransche
miniaturenkenner Paul Durrieu getuigd*) dat dit waarschijnlijk het schoonste
handschrift met grisaille-schilderingen is uit de 15de eeuw. Volgens hem zou het een
even groote vermaardheid verdienen als het (gekleurde) Breviarium Grimani, dat in
den jongsten tijd zoozeer de aandacht getrokken heeft. Toch, ofschoon deskundigen
er meermalen de aandacht op vestigden, bleef het tot op onzen tijd vrijwel onbekend.
Habent sua fata libelli!
Beide handschriften zijn geschreven voor Filips den Goeden van Bourgondië, en
de eerste miniatuur van elk toont ons Filips, die door den beschermheilige van het
Bourgondische huis, den H. Andreas, aan de H. Maagd wordt aanbevolen. (Zie afb.
blz. 89). De afschrijver van beide bundels is Jacques Miélot, die in vasten dienst van
het Bourgondische huis was verbonden, en ook zijn werkzaamheid uitstrekte tot het
maken van de schetsen voor de miniaturen. Deze laatste zijn in de twee bundels van
verschillende afkomst. De schoone miniaturen uit hs. 9199 moeten toegeschreven
worden aan een zeer bekwaam miniaturist, van wien wij slechts met zekerheid weten:
1o. dat hij werkzaam was voor de hertogen van Bourgondië; 2o. dat hij een tijdlang
te Brugge moet gewoond hebben, omdat hij aldaar zijn medewerking verleende aan
werken, die vervaardigd zijn voor den heer van Gruuthuuse (een van de miniaturen
welke hij voor dezen schilderde, heeft als achtergrond een stadsgezicht van Brugge
met den toren der O.L. Vrouwenkerk). Doch de naam van dezen tijden stadgenoot
*) De Bibliothèque Nationale gaf de reproducties dezer miniaturen uit: Miracles de Notre Dame,
tome I et II, Paris, Imprimerie Berthaud frères, zonder jaar, (waarschijnlijk van 1895).
*) Zie Revue de l'art ancien et moderne XIII, blz. 49-64 en 103-121.
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van Memlinc is ons niet overgeleverd, al ontbreekt het niet aan gissingen, waarbij
Simon Marmion en Philippe de Mazerolles de meeste aanspraken hebben.
Nu de Nederlandsche beeldende kunst zich niet met de Marialegenden heeft
beziggehouden, mogen we ons gelukkig rekenen, dat we uit dezelfde 15de eeuw,
waaruit onze welluidende middelnederlandsche legenden dagteekenen, afbeeldingen
bezitten die weliswaar een beslist Fransch karakter dragen, maar waarbij toch
Vlaamsche invloed niet te
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miskennen valt, terwijl het onzen nationalen trots kan streelen, dat deze miniaturen
vervaardigd werden voor onzen Hertog van Bourgondië, en dat het schoone Brugge
eenmaal den meest verdienstelijken kunstenaar die daaraan zijn krachten wijdde, tot
woonplaats strekte.
Gewoonlijk is bij deze miniaturen het tooneel in twee of drie afdeelingen verdeeld.
Naast een kamer of kerk met weggebroken voorwand hebben wij een schilderachtig
kijkje op straat; de buitenmuur van het gebouw, in doorsnede gezien, vormt de
afscheiding tusschen beide deelen. Soms ook zijn verschillende gebeurtenissen uit
een legende zonder afscheiding naast elkaar afgebeeld. Een enkelen keer zien wij
tweemaal naast elkander hetzelfde interieur, maar dan is dit steeds van een ander
punt uit bezien.
De miniaturen verplaatsen ons in het Frankrijk van het midden der 15de eeuw, toen
het land zich gaandeweg hersteld had van de rampen van den honderdjarigen oorlog.
Overal worden mooie steenen huizen gebouwd, slechts een enkele maal zien we nog
houten huizen of wel, als overgang, alleen den voorgevel van steen, terwijl het dak
nog met riet bedekt is. Boven de voordeur is steeds een sierlijke bekapping
aangebracht.
Burgers en edelen wedijveren in weelderige inrichtingen: langs de wanden staan
banken met kussens, in het vertrek driehoekige tafeltjes, op den achtergrond ontwaart
men het buffet met de hooge schenkkannen en bekers. Alle vertrekken hebben ramen
met in lood gevatte, schuine ruitjes; gebloemde tapijten worden algemeen in de kerk
opgehangen en binnenshuis boven het hoofdeinde der ledikanten. Op plankjes tegen
den muur staan bekers, mandjes en het juweelenkoffertje. De hooge schoorsteenen
dragen tot opschrift ‘Jesus, Maria’ of ‘Laus Deo’ en op den hoek prijkt een flesch
van Italiaansch model.
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Hs. 9199. (verkleinde reproductie)*) Maria zit op gebeeldhouwden gotischen troon. Filips van
Bourgondië ligt voor haar geknield met het gebedenboek voor zich. Achter hem staat de H. Andreas,
de beschermheilige van het Bourgondische huis met zijn kruis in dezen vorm × (andreaskruis). Hij
is nl. aan een dergelijk kruis gemarteld.

Vol afwisseling is de kleeding: oudere mannen dragen lange, geboorde tabbaarden,
jongere een rok die boven de knie hangt; beide kleedingstukken zijn door een gordel
om 't middel geplooid. Allerlei soorten van hoeden komen voor: hooge bontmutsen,
platte hoeden met ronden rand, waarvan de lamfer over den schouder hangt. Pelgrims
hebben een engsluitenden kap over 't hoofd getrokken en een ronden, platten hoed
aan een band op de schouders hangen. Schoenen met lange, spitse punten worden
gedragen; op straat bindt men er houten blokjes onder met het oog op de onbestrate,
slijkerige wegen. De schoenen der vrouwen hebben een meer gewoon model. Dezen
hebben hoogopgeplooide mutsen en topperhoeden met afhangenden, gazen wimpel;
ze dragen korte lijfjes in empire-stijl en lange sleepen, die zóó'n aanstoot gaven, dat
de geestelijken ze niet alleen algemeen verboden,

*) Overal waar niet het tegendeel vermeld wordt, zijn de miniaturen op ware grootte
gereproduceerd.
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maar zelfs besloten aan de draagsters ervan de absolutie te weigeren. Opmerkelijk
zijn ook de zuigelingen, die geheel als een Egyptische mummie zijn ingebunseld.
Maria is steeds voorgesteld met het losse, geplooide gewaad, dat van alle tijden
is, en waarvan de mantelgesp op de borst de eenige versiering uitmaakt.
Hoe afschrikwekkend zijn de duivels afgebeeld! Zij hebben overal grijnzende
gezichten: op den buik, op de borst, den rug en de knieën; hun mond eindigt in een
vreeselijken snavel. Zij dragen horens op 't hoofd, vleermuisvlerken aan de armen
en een langen staart. Met de klauwen waarin hun armen en beenen eindigen, trachten
zij de ziel mee te sleuren in den strijd dien zij bij het sterfbed met Maria en de Engelen
voeren.
Het vagevuur zien wij afgebeeld als een ketel met kokende pek, of als een
drakenmuil. De hel als een ronde, steenen put, waarin draken, slangen en kikkers
tusschen de zielen rondwriemelen; een van deze ongelukkigen ligt daarbuiten op den
grond aan een ketting die met een ring in den muur is geklonken, terwijl een duivel
aan den ketting rukt.
Op hoeveel verschillende interieurs geven deze miniaturen ons een kijkje: op het
kantoor van een Joodschen geldschieter, waar wij de verpande sieraden aan den muur
zien hangen; op een afschrijver aan den arbeid met al zijn hulpmiddelen om zich
heen; op sterfbedden waar de H. Sacramenten worden toegediend (tegen het sterfbed
van een bedelaar zien wij zijn bedelstaf en -tasch staan); op een bruiloftsmaal - de
gasten zijn gezeten, juist wordt het wild binnengedragen, en daar buiten staan de
pijpers opgesteld, die blijde liederen fluiten. Dan het kleurige leven daarbuiten: we
zien jongens op straat bezig met bellen blazen; een misdadiger in een open kar rijden
naar de terechtstelling - met de handen omklemt hij het crucifix, tegenover hem zit
een monnik en de voerman rijdt op het paard - en een plechtige processie trekt om
de kerk. We zien op primitieve wijze een brand blusschen (met houten emmers wordt
het water uit de rivier geschept, door twee mannen wordt de emmer aan een stok
naar den ladder gedragen, waarop een rij andere mannen staan, waarvan de laatste
den inhoud in de vlammen stort); een vorst op de valkenjacht die daarbij zijn kroon
niet heeft afgezet, want de punten steken boven zijn hoofddeksel uit; de belegering
van een stad (uit de vorstelijke tent treden de zwaargewapende ridders, daarnaast
staan de boogschutters opgesteld die hun pijlen richten naar de belegerden op de
tinnen, waarvan één zich juist gereed maakt om een zwaren steen op hen neer te
ploffen).
De hier volgende legenden zijn ontleend aan de bovengenoemde uitgaaf van Dr.
De Vooys. Slechts is met het oog op den tegenwoordigen lezer de schrijfwijze van
i en j, u, v en w in overeenstemming met de hedendaagsche gebracht. Hetzelfde geldt
van het gebruik der hoofdletters en leesteekens. Men leze de middelnederlandsche
ae als aa, ue als nu, oe als oo of oe. De ingevoegde verklaringen geven niet altijd
woordelijk den tekst weer, maar wel de bedoeling. Ik wil hier nog opmerken, dat
mijn keuze van legenden voor een gedeelte anders en ook uitgebreider zou geweest
zijn, als ik niet, wat tekst en illustraties betreft, aan een bepaalde ruimte was gebonden
geweest.
In alle legenden is Maria de hemelsche koningin, die in zóó verblindenden glans
aan haar dienaren verschijnt, dat deze de oogen niet tot haar kunnen opslaan. Zij is
de hemelsche bruid van allen die reinheid beloofd hebben. Hiervan verhaalt de
legende
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Van een heilich vadér.
Daer was een heilich vader (pater) in eenre vergaderinghe (klooster) ende dese was
coster ende diende (vereerde) Maria, der moeder Gods, seer devotelic. Ende
menichwarf so bleef hi in sijn ghebet inder kerken slapende. Ende hi begheerde seer
Onse Lieve Vrouwe te sien. Op een tijt quam die moeder Gods tot hem, daer hi lach
inder kerken. Ende si quam also claer dat hi op haer niet sien en mocht (kon). Ende
si brocht in haer hant van Ysayas een boec, ghescreven mit gulden letteren*). Ende
hi en

*) Isaia 7, 14. ‘Zie een maagd zal ontvangen en een zoon baren’ werd opgevat als een
voorspelling van Christus' geboorte.
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hadde niet gedocht so grote ghenoechte te sien als hi van Maria sach in haer
volmaectheit ende scoenheit. Doe seide die broeder tot Maria der moeder Gods: ‘O
Maria, ghebenedide maghet ende moeder Gods, hoe gaerne soude ic cussen uwe
voeten.’ Doe seide Maria: ‘Neen, lieve vrient, ic en wil niet dat ghi mit uwen monde
cusset mijn voeten daer ghi mi so langhe mede hebt

Hs. 9199. Links: Kapelletje met altaar, waarvoor de monnik ligt te bidden.
Rechts: Hij wordt door Maria gekust in zijn eenvoudige cel met houten vloer en dito zoldering, zijn
bed en gotischen stoel met hoogen rug naast 't bed. De miniaturist heeft 't gordijn aan 't voeteneinde
opgenomen: zoo kan men het bed beter zien.

ghedanct, ghelovet, ende aenghebedet (toegebeden) bi nacht ende bi daghe. Mer ic
wil dat ghi mi ommehelset mit uwen armen ende cusset mi vriendelic an minen
monde.’ Die broeder was seer wel te vreden ende ommehelsede Maria die moeder
Gods vriendelic ende cussetse an haren mont mit groter devocien.
Hoe Maria de vereering harer dienaren op prijs stelt en vergeldt, blijkt uit de legende
van den ridder, die op weg naar 't tournooi zich ophield om de mis te hooren in een
ter eere van Maria gesticht klooster. Inmiddels behaalt Maria in zijn gedaante op 't
tournooi de zege voor hem.

Van enen ridder die gaerne in tornoye voer.
Het was een ridder die seer devoet was om Maria, die maghet ende moeder Gods te
dienen (eeren). Mer hi voer seer gaerne ten tornoye ende tot steecspeel. Op een tijt
doe hi totten tornoye waert voer, doe soude hi voorbi een cloester riden dat inder
eren Maria, der maghet ende moeder Gods, ghesticht was; ende hi ghinc in dat cloester
om misse te horen. Ende men dede daer veel missen, die een naden ander, ende hi
en woude gheen misse laten onghehoort om die minne van Onser Liever Vrouwen.
Ten lesten doe die missen al ghedaen waren, doe ghinc
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hi uutten cloester ende ghinc haestelic totten tornoye waert. Ende siet, daer quamen
ridderen ende wel gheboren mannen uutten tornoye desen ridder te ghemoet. Ende
si seiden tot hem dat hi alte vromelic (zeer dapper) ghetorniert hadde. Ende die
sommighe (sommigen) quamen ende seiden dat si sijn ghevanghen waren. Ende doe
si dat alle seiden, die daer quamen, so verstont die ridder wel dat hem die hoechste
coninghinne,

Hs. 9198. Links: Altaar waarvoor de priester mis leest, boek rechts, kelk met doek er over in 't midden
voor hem. Aan beide zijden van 't altaar hangen losse gordijnen aan koperen stangen. Rechts van 't
altaar de misdienaar, op den voorgrond de ridder die naar de Mis hoort; zijn helm ligt op den grond.
Achter hem nog twee gewone geloovigen die dezelfde mis bijwonen. Het kapelletje waarin de
voorstelling geplaatst is, is van 't overige gedeelte der kerk afgescheiden door een verticaal gespannen
tapijt (gebloemd).
Rechts: De schildknaap die met twee paarden buiten de kerk is blijven staan om den ridder af te
wachten. Daarnaast, op een gedeelte dat achter de primitieve heuveltjes ligt, vindt 't steekspel plaats.
Boven op het balkon kijken de edelvrouwen toe.

Maria, die maghet ende moeder Gods, hoechlic geëert hadde. Ende hi vertelde alden
volc wat hi gedaen hadde ende hoe hi ghevaren hadde (wat hij gedaan had) ende wat
hem gesciet was. Ende doe hi hem (hun) allen dat gheseit hadde, doe begaf hi hem
(trok hij zich terug) daer in dat selve cloester ende diende Maria sijnre vriendinnen
alle die daghen sijns levens.
Wie de Moeder Gods eert, wordt dus door haar wedergeëerd, gelijk ook treffend
blijkt uit de algemeen verbreide legende van Hildefonsus. Deze was in de 7de eeuw
bisschop van Toledo en heeft door zijn boek ‘Over de Maagdelijkheid der H. Maria’
veel bijgedragen tot de uitbreiding van de Mariavereering in Spanje.

Een scoen exempel.
Het was inder stat van Tholotana (Toledo) een bisscop die ghenoemt was Hildefonsus,
seer doechdelijc (deugdzaam) met vele goede doechden verschiert (versierd,
toegerust), die onder ander goede wercken die hij hadde so minde hij uut herten seer
die gloriose Maghet Marie. Ende eerde haer met alre weerdicheit die hij mochte (met
den diepsten eerbied) tot wiens (wier) eere hij oic een groot boeck maecte, ter eeren

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 20

van die Maghet Marie van hare meechdelijcheit. Welc boeck also behaghelijc ende
ontfanckelijc (welgevallig) was der Maghet Marie dat sij hair hem vertoende,
hebbende in haer hant dat boeck, al danckende hem voer dat boeck welc hij ter eeren
van
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haer ghedicht (gemaakt) hadde. Mer hij begheerde noch meer haer te eeren, stichte
(stelde in) dat men jaerlijcs soude vieren die ontfanckenisse der glorioser (zalige)
Maghet Marie voer dat hoghetijt der gheboerten Cristi (Kerstmis)*). Want hem doecht
(docht het) dattet rechtverdich was dat men ten iersten (eerst) soude vieren hoghetijt
der Maghet Marie voer dat hoghetijt der gheboerten Cristi die van die Maecht
gheboren was. Doe so

Hs. 9198. Links: Hildefonsus zit onder baldakijn, getooid met bisschopsmuts en -mantel zijn boek te
schrijven ter eere van Maria (men ziet hier hoe een middeleeuwsch schrijver lettertje voor lettertje
schilderde). Maria verschijnt hem en heeft 't boek dat hij geschreven heeft, in de hand en dankt hem
ervoor.
Midden: Maria verschijnt op den zetel ‘biden outaer’ (dat op den achtergrond staat) aan Hildefonsus
en brengt hem het witte kleed (albe). Interieur is kerk, door gordijn afgeschoten.
Rechts: Opvolger van Hildefonsns, bisschop Syagrius, gekleed met de albe van Hildefonsus, valt
dood uit den stoel waarin Maria gezeten had en die daarna alleen door Hildefonsus mocht worden
gebruikt. Omstanders nemen het kleed van zijn lichaam af.

oppenbaerde die Maecht Marie hem hair weder (zich weder aan hem). Ende sy sat
inden setel biden outaer ende gaf hem een cleet welc seer wit was, welc wy een albe
noemen, segghende tot hem ‘Dit cleet hebbe ic u ghebrocht uuten paradyse mijns
soens, met welc cleet ghi u schieren (sieren) sult in die hoghetiden mijns soens ende
mijn feestdaghen; ende in desen stoel dair ic nu in sitte, sult ghi sitten alst u ghelieft.
Mer weet dat sekerlijc, dat sonder u (behalve gij) niemant in desen stoel en sal sitten,
hi en sal gheplaecht worden (of hij zal gestraft worden) of eest (is het) dat yemant
dit cleet hem beroemt (zich aanmatigt) aen te doenne dan ghi.’ Welc cleet hij seer
blijdelijc ontfinc ende ghebruyctet tallen hoghetiden, ende oeffende hem in goeden
wercken ende inden dienst (vereering) der glorioser Maecht Marien. Dairna so starf
hij salichlijc inden Here achterlatende sinen nacomelinghe scoen exempel om te
eeren die gloriose Maecht Marie. Na sijn doot so was een cleerck (geestelijke),
ghenoemt Syagrius, der voerghenoemder stat ghecoren (gekozen tot) archibisscop,
die luttel achtende was die innicheit sijns voersaten (die weinig had van de vroomheid
zijns voorgangers). Ya, uut bedrieghenisse des viants (uit inblazing des duivels) ginc
hij sitten inden setel dair die Maecht Marie in gheseten hadde,

*) Het feest der ‘ontfanckenisse’ van Maria wordt gevierd op 8 December, en gaat dus vooraf
aan het Kerstfeest.
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teghen die verbiedenisse Marien ende dede halen dat heilich cleet, ende woude dat
aendoen segghende: ‘Ghelijc ic een mensche bin, also was mijn voersate een mensche.
Wairom en sal ic niet also wel ghebruyken dit cleet als hij, aenghesien dat ic tselve
bisscopdom hebbe welc hij hadde.’ Dit segghende so dede hij dat cleet aen. Mer uut
Gods wrake so viel hij ter eerden metten clede al doot. Welc doe dat saghen die dair

Hs. 9199. Kerkhof met graftombe, rechts 't klooster. Lelie groeit aan 't hoofdeinde uit graftombe.
Bewonderende monniken. Huis links achteraan is 't portiershuisje boven den ingang van 't kerkhof,
welke ingang tusschen twee muren ligt.

bij hem stonden haest (haastig) deden sij hem uut dat heilich cleet welc hij onwerdelijc
genomen hadde, ende besloten (sloten het weg) dat in die trissoer (schatkamer) der
kerken.
Toch ziet Maria niet naar geleerdheid maar alleen naar vroomheid des harten, die
vaak juist bij de eenvoudigen van geest wordt aangetroffen, gelijk verhaald wordt
in de legende

Van enen ridder.
Het was een ridder ende liet die werlt (die het wereldsche leven vaarwel zegde) ende
ghinc in Sinte Bernaerts oerde (d.i. de Cisterciënserorde), als Cesarius (Caesarius
van Heisterbach) bescrijft. Ende omdat hi niet gheleert en was, daerom gaven si hem
een meester die hem leren soude, omdat (opdat) hi priester mochte werden, want die
moniken vermident hem (schroomden ervoor) dat si so edelen man onder die
convaersen (leekebroeders) souden setten. Mer hoe langhe hi mit sinen meester was,
hi en conde niet leren dan twie woerden, dat was Ave Maria (Wees gegroet, Maria).
Mer die woerden onthielt hi so naerstelic so (dat) waer hi ghinc of wat hi dede, altoes
so seide hi Ave Maria. Ten lesten starf dese ridder ende men groef hem bi die ander
moniken. Ende daer wies een scone lelye uut sinen grave ende op elcke blat van der
lelyen stont ghescreven mit gulden letteren Ave Maria. Alle die moniken van den
cloester quamen totten grave om dat wonder te sien. Ende si deden dat graf op
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(open) ende si vonden dat die wortel van der lelyen uut des ridders monde quam.
Ende daerin bekenden si (daaruit begrepen zij) mit hoe groeter devocien ende
ynnicheit hi die woerden plach te spreken tot Maria, der moeder Gods.
Hoe Maria haar dienaren steeds ter zijde staat; ook wanneer zij in de zonde zijn
afgedwaald, blijkt uit de overoude legende

Hs. 9198. Plaats van terechtstelling. Aan beide zijden rechters met gerechtsdienaars. Beul trekt juist
ladder weg. Maria ondersteunt voeten van den dief. Maria is z i c h t b a a r voorgesteld, maar volgens
de legende was zij niet zichtbaar. Heuvelachtig landschap met boomen.

Van een dief.
Het was een dief die stal al dat hi crighen conde, mer ymmer so diende (vereerde)
hi Maria, die maghet ende moeder Gods, in duechden die haer ontfankelic waren
(door het betrachten van deugden die haar welgevallig waren). Ende hi stal also
langhe dat hi ten lesten mitter dieften ghevanghen wort (tot hij eindelijk op heeterdaad
betrapt en gevangen genomen werd). Ende hi wort corts daerna ghehanghen. Ende
omdat hi Maria, die Moeder Gods, ghedient hadde, so diende si hem weder; want
doe hi ghehanghen was, doe stont si onder hem, ende hielt hem op bi sinen voeten
drie daghen lanc, sodat hem niet (niets) en deerde. Die luden werden dat ghewaer
dat hi noch levede, ende quamen tot hem ende vraechden hem hoe dattet bi quame
(hoe het kwam) dat hi noch levede. Doe seide hi: ‘Maria, die maghet ende moeder
Gods staet onder mi ende hout mi op bi den voeten.’ Doe dat voor den rechter quam,
doe dede hi den dief ofdoen van der galghen. Ende die dief ghinc altehants (terstond)
in een cloester ende diende Gode ende sijn lieve troesterinne Maria, die maghet ende
moeder Gods, al sijn leven lanc.
(Wordt vervolgd).
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HENRICUS. BROEDER VAN DEN ZINNELOOZEN RIDDER. GOBILLON. KONING VAN FRANKRIJK. ZWARTE
PROFEET.

Het poppenspel in Vlaanderen,
door Ary Delen.
I. Over marionetten in 't algemeen.

GRIEKSCHE MARIONET. ROMEINSCHE MARIONET.

Aartsvaderlijke geheugenis reikt voorzeker nog niet ver genoeg om ons te zeggen
in welke donkere, ongeweten perioden van den nacht der tijden de zoogenaamde
marionetten- of poppentheaters ontstaan zijn. Gissingen bij de vleet, en geleerden
die zich ethnologen en arkeologen noemen, hebben wel, weifelend nog, getracht een
sprankel licht te werpen op die weinig gekende, karakteristieke uiting van echte
volkskunst. En alzoo weet men dan, dat de poppenspelen, ik mag bijna zeggen, zoo
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oud zijn als de menschheid zelve. Zij hebben de talrijke generasies die de onze
voorafgaan, ter verlustiging gediend en alle eeuwen van beschaving hebben
marionetten gekend. Zij genoten steeds en overal de liefde van het volk. En van dit
laatste niet alleen! Want waren zij vooral een voorwerp van jolijt, ook waren zij soms
de dragers van gedachten. Grooten en machtigen der aarde waren hare beschermers,
en letterkundige genieën hebben voor haar geschreven.
Eene bondige schets, met groote lijnen getrokken, van hare geschiedenis, voor
zoover die te volgen is, lijkt mij hier niet overbodig, ware het alleen maar, om beter
de beteekenis en den
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invloed te doen begrijpen van dit nu wel eenigszins in verval geraakte, maar vroeger
hoog-gewaardeerde, oeroude volksvermaak. Ik herhaal het, heel die geschiedenis,
zooals vele andere, is slechts gebouwd op waarschijnlijke veronderstellingen, die
we, bij gebrek aan een vastere bazis, voorloopig als de waarheid mogen beschouwen.
Van zeer vroeg was de marionet of ledepop gekend. In Egypte tijdens de Osiris
feesten droeg men reeds kleine beweegbare poppen rond. De oude Grieken hadden
hunne n e u r o s p a s t a , en de Romeinen de i m a g u n c u l a e , s i m u l a c r a of
o s c i l l a . Zoo groot was in Athene, na het verval van het drama, de liefde voor het
poppenspel dat de archonten toelieten in het theater van Dionusos voorstellingen van
neurospasta te geven. Athenaios spreekt er over in zijn Eetmaal der Sofisten en hij
noemt ons Pothein, die waarschijnlijk de uitvinder van het eigenlijke poppenspel
moet geweest zijn, en ook Apulejus*) beschrijft zijnen lezers alreeds het mekanisme
der marionetten.
Zooals het ging met de levende tooneelspelers, zoo ging het ook met de poppen.
Het tooneel was immers oorspronkelijk in de kerk opgesteld, en verhuisde slechts
veel later naar het plein in open lucht. Zoo ook de marionetten, die in kerken en
kloosters door de geestelijken werden gebruikt, om het leven der heiligen en de Passie
aan de geloovigen te vertolken. ‘Toen deze voorstellingen in de kerken verboden
waren, schrijft de heer Joh. F. Snelleman†), werden zij daarbuiten voortgezet, vooral
in de kleinere plaatsen, die de vertooningen door levende personen niet konden
bekostigen, maar mede in groote steden als Rouaan, Lyon, Parijs, waar de mysteriën
door menschen vertoond werden, kon men eveneens het poppentheater zien, op den
voorhof van rijke kloosters en op het kerkplein. Het nog heden ten dage vertoonde
Bethlehem-spel van Verviers, door Jules Feller§) als “une survivance d'ancien théâtre
religieux de marionnettes” beschreven is een van deze uit oude tijden overgebleven
voorstellingen.’ En ik mag hier gerust bijvoegen, niet alleen het Bethlehem-spel van
Verviers, maar ook alle andere nog bestaande poppenspelen vinden in de
middeleeuwsche mysteries hunnen alouden oorsprong. Want was de rol der
marionetten vooreerst van godsdienstigen, ernstigen aard, lang duurde het niet, of
zij dienden weldra tot vermaak van groot en klein. En zoo bleef het dan tot op dezen
dag!

*) De Mundo.
†) Verslag van de Commissie van Toezicht op het Museum voor Land- en Volkenkunde en het
Maritiem Muzeum Prins Hendrik te Rotterdam (1907) door Joh. F. Snelleman, Sekretaris.
§) Jules Feller. - Le Bethléem Verviétois. Bulletin de la Société Verviétoise d'Archéologie et
d'Histoire, tome II.
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MIDDELEEUWSCHE MARIONETTEN VERTOONERS (MINIATUUR UIT DE HORTUS DELICIARUM VAN
HERRADE VAN LANDSBERG).

Dokumenten over echte middeleeuwsche poppenspelen zijn schaarsch. Wel kent
men een manuskript van het einde der 12e eeuw, van de abdisse van Hohenburg,
Herrade van Landsberg, handschrift verbrand in 1870 in de bibliotheek van Straszburg,
en onder den titel van Hortus deliciarum door Ch. Maurits Engelhard heruitgegeven,
waarin een miniatuur voorkomt, die echte marionettenspelers verbeeldt. De poppen
zijn twee kleine krijgertjes met getogen zwaard, bij middel van touwtjes in horizontale
richting bewogen (zie de afb.).
In den Maugis d'Aigremont, een fransch volksboek dat eenigszins verwant lijkt
aan onze Schoone Historie van Malegijs, is er
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spraak van marionetten. De fee Oriande de Rosefleur, sinds jaren van haren geliefden
leerling Maugis (of Malagis) gescheiden, verschijnt op zekeren dag, uitgedost als
goochelaar, op het kasteel van Aigremont, waar Maugis verblijft, en waar een feest
wordt gehouden. Zij geeft op een tafel, een voorstelling met twee poppen, een
toovenaar en eene toovenares. Oriande laat deze laatste haar eigen geschiedenis
verhalen, zoodat Maugis haar terstond herkent.

REEPENSTRAAT MET INGANG VAN DEN POESJE.

De zeer geleerde Dr. G.J. Boekenoogen oppert de meening dat het oude
Nederlandsche volksboek Historie van den Verloren Sone,*) oorspronkelijk voor
vertooningen met marionetten bestemd was Uit Italië zijn naar alle waarschijnlijkheid
veel van de latere profane marionettentheaters afkomstig. Men noemde de poppen
aldaar b u r a t t i n i , f a n t o c c i n i , p u p p i en p u p p a z i . Jal, in zijn boek De Paris
à Naples, verhaalt dat men in 1834 te Genua in het Teatro delle Vigne voorstelde
het Beleg van Antwerpen, of de strijd tusschen generaal Chassé en maarschalk Gérard.
De italiaansche poppen waren uitstekende nabootsingen van levende akteurs. Met
een zeer ingewikkeld mekanisme van onzichtbare draden, verkreeg men een natuurlijk
en levendig spel.
Van daar uit gingen zij over naar Frankrijk en Spanje. Men vindt ze omstreeks het
einde der 16e eeuw te Parijs, waar, na het sukses in het Hôtel te Bourgogne en in de
Ballets du Louvre, de werkelijke bloeitijd der poppentheaters aanbreekt met Jean
Brioché, wiens zoon François, of Fanchon, zooals men hem gemeenlijk noemde, de
voorlooper was der beruchte spelers Cadet de Beaupré, Nicolet en Audinot. Later
werden zij eene der voornaamste aantrekkelijkheden der parijzer Champs Elysées,
waar zij tot heden toe in den vorm van ‘guignol’ of poppenkast zijn blijven voortleven.
*) De Historie van den Verloren Sone, naar den Antwerpschen druk van Godtgaf Verhulst, uit
het jaar 1655, uitgegeven door Dr. G.J. Boekenoogen, Maatsch. der Nederl. Letterkunde te
Leiden. Boekh. en Drukk. voorh. E.J. Brill, Leiden, 1908.
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Zij kenmerkten zich onder de regeering van Lodewijk XIV door eene groote vrijheid
van uitdrukking, die noch polisie noch censuur vermochten in te korten. Zij
veroorloofden zich eene bijna onbegrensde kritiek over de toestanden en openbare
handelingen van dien tijd, hetgeen de akteurs en tooneelschrijvers nooit aandurfden.
Later nog zien wij de poppentheaters zeer gesmaakt door de fransche ‘grand monde.’
Het akademielid Malézieu schrijft komedies voor marionetten, die ten hove van de
hertogin de Maine worden opgevoerd. Voltaire heeft zijn poppentheater te Cirey en
eveneens Georges Sand in haar verblijf, het château de Nohant.
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In Spanje ook dienden de marionetten allereerst tot godsdienstige voorstellingen. De
synode van Orihuela vond het weldra wenschelijk die opvoeringen te verbieden.
Later riep keizer Karel een Italiaan, met name Giovanni Torriani, naar Spanje, en
deze volmaakte het stelsel der spaansche poppen die men t i t e r e s noemde, en
waartusschen de onbeschrijfbare don Cristoval het populairste figuur was. En in zijn
D o n Q u i J o t e verhaalt immers nog de geniale Cervantes

EEN VERTOONING IN DEN ANTWERPSCHEN POESJE.

van meester Pedro met zijn poppentooneel, en hoe dit laatste door den
verbeeldingskrachtigen dolenden ridder in gruis werd geslagen.
In Engeland speelde men m i r a c l e p l a y s bij middel van groote poppen genaamd
p a g e a n t s , die ook weldra profane rollen moesten vervullen en den meer algemeenen
naam kregen van d r o l l e r i e s of p u p p e t s . Zij speelden tot groote tragedies,
zooals J u l i u s C a e s a r , maar de puriteinen begonnen tegen al wat tooneel was
een verwoeden veldtocht, zonder er nochtans geheel in te slagen de zoo populaire
poppetjes tot het einde toe uit te roeien. De onbetaalbare, brutale en wreede Punch
doet in de 18de eeuw zijn verschijning, die tot nu toe gebleken is te zijn van eene
onloochenbaar groote beteekenis voor de engelsche satire.
De stukken die het repertorium uitmaakten van de duitsche poppentheaters, waren
de gekende legenden van de V i e r Ay m o n s k i n d e r e n , v a n S n e e u w w i t j e ,
van G e n o v e v a v a n B r a b a n t , van S c h o o n e M a a g d e l e i n , van D o k t o r
F a u s t u s . Alhoewel zeer dramatisch werden zij toch opgevroolijkt door het optreden
van een nar, Meester Hemmerlein, neef van Thijl Uilenspiegel, en later door de
boertige, echtduitsche Hanswurst en de gekke Kasperl. Wel opmerkenswaardig is
het feit dat Goethe het idee van zijn F a u s t heeft opgedaan bij eene voorstelling van
marionetten, die volgens zijn eigen verklaring, zoo'n grooten indruk op hem maakte,
dat het onderwerp
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hem rust noch duur liet, en hij er in eenzame uren met wellust bleef van peinzen. Dat
de groote dichter steeds een voorliefde voor het poppenspel moet gehad hebben,
blijkt tevens hieruit dat hij op 20-jarigen ouderdom een stuk schreef voor marionetten
voor de jaarmarkt van Plundersweilen en waarin Hanswurst een rol vervulde.
Hetzelfde stuk werd later te Weimar onder Goethe's direksie heropgevoerd.
In de 17de eeuw doet Hanswurst zijn blijde intrede in Holland, waar hij echter
weldra weer verdrongen wordt, eerst door Hans Pekelharing en later door den
beroemden Jan Klaassen. Al deze poppen hebben in haar spel een eigen karakter,
waarvan de grond bestaat uit naïeveteit, spotzucht

LODEWIJK PASMANS, GEZEID ‘DE SCHAVIES’.

en brutaliteit, waardoor zij dan ook door het volk, als de levendige uitdrukking van
zijn eigen neigingen, geliefd worden.
In dien zin kan nog genoemd worden de cynische Karagueuz, het voornaamste
type uit het turksche poppenspel, waarvan de fransche romantieker Gérard de Nerval,
in zijn prachtig boek Voyage en Orient een zeer suggestieve beschrijving geeft.
Te ver zou ik van mijn eigenlijke onderwerp afdwalen, moest ik mij hier niet
beperken enkel tot de vernoeming van het javaansche poppenspel, de
w a j a n g - g o l e k en de w a j a n g - p o e r w a h , en waar, volgens deskundigen ‘de
tekst die de vertooner voordraagt ontleend is aan de Mahâbhârata en het Ramayana,
de oude verhalen uit den voortijd, waarin de indische helden een hoofdrol spelen, of
aan de Amir-, Hanza- en de Damar-Woelan-verhalen.’ (Joh. F. Snelleman).
Deze inleiding was enkel de zoo beknopt mogelijke samenvatting van hetgeen
over de geschiedenis van het poppenspel geweten is, en eene aanleiding voor mij
om er vooral op te drukken dat marionetten komen uit de oudste perioden der
beschaving, dat zij onafscheidbaar zijn van de kultuurhistorie der menschheid.
Zooals Ernest Maindron schrijft in zijn zeer uitvoerig werk M a r i o n n e t t e s e t
G u i g n o l s , ‘elles ont touché à tout, elles ont tout frondé, art, poésie, science,
politique et cultes; plus courageuses que les hommes, elles se sont souvent attaquées
aux puissants et les ont quelquefois mis à mal. C'est là le secret de l'affection qui les
accompagne; c'est ainsi qu'elles ont exercé sur les moeurs une influence indéniable
et certainement heureuse’.
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II. De Antwerpsche ‘Poesje’.*)
Reeds vroeger had ik in dit maandschrift†) gelegenheid vluggelings te gewagen over
den Antwerpschen poesjenellenkelder, die, voor het spijts alle kosmopolitische
invloeden zoo primitief gebleven volk van het typische Schipperskwartier, niet minder
- ja, wat zeg ik veel meer belangrijk is dan de banale Nederlandsche Schouwburg en
de Vlaamsche Opera voor het burgerlijk publiek. En men achte deze vergelijking
niet al te vermetel.... Want hoe onwaarschijnlijk het ook sommigen al moge lijken,
toch is onze karakteristieke Poesje de eenige, uitsluitende uiting op tooneelgebied,
die geen haarbreed geweken is van de eigen tradisies van het vlaamsche, en meer
bizonder van het antwerpsche volk, dat steeds, meer nog wellicht dan om het even
welk ander, een steeds hunkerende behoefte heeft aan spel. Tooneel, drama en klucht
waren steeds immers van zijne grootste vreugden, en het kan dan ook moeilijk anders,
of het volk, waar geen de minste spraak kan zijn van eenige verfijning of beschaving,
- de burgerij en de hoogere standen natuurlijk uitgesloten - moest zich onbewust
aangetrokken voelen, in de eerste plaats tot die instellingen, die het meest

*) Van poesjenellenkelder.
†) Zie Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift, Juli en Augustus 1908.
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getrouw waren gebleven aan de karaktertrekken en gevoelens, die zijn eigen instinkt
hem deed liefhebben, nl. de brutale, forsche moed, en onverschrokken heldenkracht,
vermengd en afgewisseld met naïeve sentimentaliteit, en ruwe, ongeschaafde, maar
joviaal-onpreutsche boertigheid. En daarin is onze Poesje zeker nooit ten achter
gebleven! Van daar dan ook zijne groote populariteit, waaraan hij te danken heeft
dat hij zich tot op den huidigen dag flink heeft kunnen staande houden in den alles

LODEWIJK DESCHAMPS, DE HUIDIGE DIREKTEUR, MET ZIJN JONGSTE HELPERS.

verzwelgenden vloed van het kosmopolitisme, en hij door dik en door dun, spijts de
verwoede aanvallen tegen al wat nog overbleef van het eens zoo mooie, karaktervolle
oud Antwerpen, steeds is kunnen voortgaan het volk, dat hem zoo noodig had, te
vermaken met zijn potsierlijke kwinkslagen en tot tranen toe te ontroeren met zijn
weliswaar soms heel sentimenteele, maar toch zoo naïef-eerlijke, en vooral door en
door vlaamsche geschiedenissen. Ja, de Poesje is meer dan welke andere
hooggeroemde en bij de burgerij zeer in aanzien staande theater-instelling, het
nasionaal vlaamsch tooneel bij uitnemendheid gebleven; ik houd het staande, hoe
gewaagd en paradoksaal ook deze bewering moge klinken.
En daarenboven - men vergete het niet - is hij zonder eenigen twijfel ook de oudste.
Niemand echter weet juist te zeggen welke eeuw hem zag geboren worden. De huidige
direkteur meent dat zijne oudste poppen wel van den spaanschen tijd zouden kunnen
dagteekenen. En ik zou den braven vriend hierin niet willen tegenspreken. Want ook
ik houd het er beslist voor, dat hij in bezit is van het oudste aller belgische
poppenspelen. Maar het is echter niet bewezen dat, vóor dezen, geen enkel
poppentheater te Antwerpen of elders in Vlaanderen zou ontstaan zijn. Zooals ik het
hooger zeide, marionetten zijn zoo oud als de menschheid zelve, en wanneer wij
nagaan dat de oudste bekende uitgave van D e S c h o o n e H i s t o r i e v a n d e n
Ve r l o r e n S o n e , die volgens de reeds aangehaalde bewering van Dr. G.J.
Boekenoogen, oorspronkelijk voor poppenvoorstelling geschreven was, dagteekent
van 1641 (en niets zegt ons dat deze de eerste was), dan mogen wij gerust staande
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houden dat ook in de Nederlanden, en vooral te Antwerpen, van in de vroegste tijden
steeds poppenspelen hebben bestaan.
Nu is de Poesje alleen, want buiten hoogstens een viertal zeer onbeduidende
marionettentheaters, te weinig belangrijk opdat wij er zouden bij stil blijven, heeft
hij hier geen mededinger meer. Vroeger was dit zoo niet. Maar toch, al degenen die
in den loop der tijden gepoogd hebben hem konkurrensie aan te doen, hielden het
niet lang uit. Een of twee jaar op zijn hoogste, en ze waren dan per slot van rekening
nog zeer tevreden als de direkteur van den Poesje hun de heele toerusting afkocht
en de sprekende tooneelisten bij zich engageerde. Zoo smolten langzamerhand al de
poppentheaters tezamen, en werd de troep poesjenellen, tot meerder eer en glorie,
met ieder jaar grooter. Nu is hun aantal gestegen tot ± 300.
Terloops weze gezeid dat ook in het St. Andrieskwartier, gedurende een zekeren
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tijd een belangrijk poppenspel heeft bestaan. Toen het echter niet meer leefbaar was,
werd het aangekocht door de inrichters van het Muzeum voor Folklore te Antwerpen,
en zoodoende van totalen ondergang gered.
Het is nu nagenoeg 57 jaar geleden dat wijlen Leopold Pasmans, bijgenaamd ‘de
Schavies’ - doordien de man, buiten de uitbating van zijn zeer bezocht theater, nog
in de dagelijksche nooddruft van hem en zijn

OERSON MET DE DUIVELS.

gezin voorzag door het uitoefenen van het nederige bedrijf van schouwvager*) - in
den Moorengang zijn onderneming begon. Hij bracht later zijn huisgoden, - of liever
zijn theatergoden -, met heel hun pittoresk gevolg, over naar de Kaasstraat, en
vervolgens naar den Reep, in 't hartje van oud Antwerpen. Toen de cholera in de
Scheldestad uitbrak, werden deels uit gezondheidsmaatregel de poesjenellenkelders
gesloten, en deels ook met het oog op de openbare zedelijkheid, want het was der
edelgestrenge overheid ter oore gekomen dat in sommige poesjes venusdierkens en
matrozen het soms al te erg van de schreef brachten. De Schavies echter, op wiens
inrichting - het weze tot 's mans eer gezeid - nooit maar de minste verdachte smet
heeft gekleefd - kreeg weer spoedig - men schreef toen Oktober 1880 - zijn toelating
terug, en van dan af begon voor de eerbiedwaardige instelling een nooit geziene
bloeiperiode. Er bleek dan ook geen aanleiding meer om nog verder te verhuizen en
men bleef op den Reep tot op dezen dag.
Toen ongeveer vijf jaar geleden de doorbrave Pasmans - zijn beeltenis blijve hier
voor 't nageslacht bewaard - het tijdelijke voor het eeuwige verwisselde, werd hij
opgevolgd door zijn schoonzoon Lodewijk Deschamps, de huidige direkteur, die,
met den roem van ‘papa’ ook den tradisioneel geworden titel van Schavies erfde.
Nog steeds

*) Schavies = een antwerpsch woord voor schouwvager.
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spreekt hij met verteedering en fierheid over de glorierijke dynastie der Pasmans'en,
over de onnavolgbare helpers van dien tijd, van Tist de Paus, van Sus de Paus, van
Toon de Stoelbinder, van den Koekelenberg. ‘Saperstie, da' was nog 'ne goeien tijd,
zie!’
Bezwaarlijk zou men zich den Poesje kunnen indenken in een ander kwartier van
de

VELDHEER. PATER FRANCISCUS. LODEWIJK.

stad. Hij is hier wel degelijk op zijne plaats en is vergroeid in zijn midden waarvan
hij onafscheidbaar is. Het Schipperskwartier zou het Schipperskwartier niet meer
zijn, indien ooit - maar dit is niet te vreezen - de Poesje mocht verdwijnen!
Bij zachtzoele avonden is het heerlijk te slenteren langs de kronkelende straatjes
der oude stad. Gaande van de Suikerrui, nevens het nog gedeeltelijk kalm-schoone
Steen, langs de kaaien waar zich tot een sombere klacht vermengen het krijschend
brullen der kranen, het huilen der stoomfluiten, en het rommelend rollen der zware
nasiewagens, staat men plots voor een verbrokkeld gedeelte van den ouden walmuur,
nu doorgebroken om het prachtige oude Vleeschhuis, meesterstuk van den genialen
Herman de Waghemakere, bloot te laten. Het bij uitstek harmonische gebouw, in
zijn sobere pracht van donkerroode brikken en grijsgelen hardsteen, beheerscht daar
de aloude wijk, waar alles nog eene gestadige herinnering is aan de smarten en de
glories uit het verleden van ons ras. De gansche geschiedenis leeft hier; de geheele
16de eeuw met hare pracht en hare mizerie, hare wijduitlaaiende geestdrift, haren
vreeselijken strijd, hare
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EEN STEL SCHERMEN (ZICHTEN UIT HET OUDE ANTWERPEN).

droomen van schoonheid, hare vaderlandslievende woede, het fanatisme van hare
beeldstormers en de wreedheid van hare beulen, alles smelt hier samen tot een tragisch
vizioen, te midden van het sterk kontrasteerende, woelende leven van dezen tijd, met
den lach en den haat van het ellende-volk. Uit de bordeelen en zeemanskroegen
walmen de geuren van drank en zweetende lijven, en de zangen van teugellooze
passies en wilden opstand weerklinken tegen de oude gekantelde gevels, of sterven
langzaam uit in de donkere, geheimzinnige gangetjes, waar in het weifelende licht
van een schommelende olielamp, een groote, verbrokkelde, bloed-druipende Kristus,
met brekende oogen, in onmachtige smart zijn magere armen houdt gespreid.
Daar leven ook voort, als welige bloemen in vruchtbaren grond, de eeuwenoude
overleveringen van ons volk, en in het handhaven dezer vastgewortelde tradisie heeft
de sympathieke Poesje een vast niet te versmaden aandeel.
Nevens het Vleeschhuis, van de Beenhouwersstraat naar de Palingbrug, daalt
trapsgewijze de typische Reepenstraat, waar onder eene onaanzienlijke herberg,
beneden aan de helling gelegen, een vierkante zwarte deur toegang verstrekt tot den
Poesjenellenkelder. Niets, geen opschrift of welkdanige aanduiding, geeft u te kennen
dat hier tijdens het seizoen - van Oktober tot April - vier keeren per week - Zaterdag,
Zondag, Maandag en Dinsdag - het volk zich komt te goed doen aan de gemakkelijk
improvizeerende, prachtig-rijke verbeelding van den Schavies en zijne trouwe
trawanten.
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KOLENBRANDER.

Kronkel uw lijf als een cobra, en pas op uw hoofd, gij die in deze krocht wilt
binnentreden. Laag is de deur, eer gij 't weet zit soms uw hoed tot op uw schouders
en komt uw schedel in zeer onzachte aanraking met den schutbalk. Maar - ik bid er
u om - hecht geen ziertje geloof aan de legenden
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die men over onzen Poesje de wereld heeft ingezonden. Ik zal zeker niet beweren
dat de lucht die hier hangt, niet zou zijn van een onhygiënische beslotenheid, dat het
gewone publiek van kaailossers en jongens van de dok te vergelijken zou wezen met
de keurige lui van de loges en orkestzetels in de Opera. Maar, wat men er ook over
gezeid hebbe, het is alles fel overdreven. Ik kan u verzekeren - en ik was dan toch
sinds lang een ‘habitué’ van den poppenkelder - dat men er zich soms, ja doorgaans,
meer op zijn gemak voelt dan in

EEN GEESTENVERSCHIJNING.

de best gestoffeerde baignoire van om het even welk ander theater. En al wat men
vertelt over het gooien met tabaks-pruimen, geknauwde appelen en andere onwelkome
projektielen, - 't is alles uit den booze! Er schijnt een tijd te zijn geweest, ja, dat
zooiets nog in de gedulde zeden lag, früher, aber jetzt nicht mehr! En het spreekt
immers van zelf dat het voor deftige burgerlui met hooge boordjes en blinkende
pommade-koppen niet geraadzaam is, zelfs nu niet, zich te wagen in de voor zulke
bezoekers zeer onpluize omgeving van pekbroeken, buildragers en vaartkapoenen.
Maar zij hoeven er ook niet te komen!... Hendrik Conscience in zijn zeer aardig
boekje G e s c h i e d e n i s m i j n e r J e u g d , waarin hij een heel uitvoerige en zeer
realistische beschrijving geeft van den poppenkelder, zooals die er in zijn kindsheid
uitzag, spreekt nog wel van ‘een stuk grof vischnet, dat vóor de scène-opening was
gespannen, tot het afweren van appelschillen en nootschalen, waarmede het geëerd
publiek niet zelden de houten akteurs naar het hoofd wierp.’ Maar dit is bijna honderd
jaar geleden, en met den tijd zijn de zeden zachter geworden. Vroeger was er ook,
altijd volgens Conscience, ‘een immer zuurziende man met een lange roede of wisch
in de hand. Hij verbeeldde de politie van het theater en sloeg de ruststoorders zeer
onzacht tusschen hoofd en schouders.’ Al die drakonische maatregelen zijn nu echter
overbodig geworden. De tegenwoordige direkteur heeft het zoover gebracht - en lof
dient hem toegezwaaid om zijn taktvol doorzicht - dat nooit of heel zelden ten minste
de goede orde nog verstoord wordt. En de vermetele die het wagen zou de vertooning
op de eene of andere wijze te onderbreken, wordt zonder genade het gat van den
timmerman uitge-
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PRINSES VAN TURKIJE.

gooid. Dronkelappen worden met zachtheid en sluwe streken buitengetruggeld, ‘en
ge meugt me geloove' of niet, Menheer, zwoer mij des Schaviezen waardigen
opvolger, mor nog nooit heb ik de hulp van de polies moeten inroepe'!’
Reeds een uur vóor de vertooning begint is de smalle Reep vol van het gejoel van
wachtende snuiters, die met ongeduld het oogenblik verwijlen dat de ijzeren sluitlat
rammelend zal neervallen en de zwarte deur op hare krijschende hengsels openkieren.
Op een oogwenk is dan de voorste helft van den kelder gevuld. Na in handen van
Fientje, de waardige direkteursgade, een vijfcentenstuk te hebben neergeleid, nemen
de jonge krawaten plaats op de smalle banken die trapsgewijs opklimmen tot bijna
tegen de zoldering. 't Is daar van voren een gegroezel van kleine kleuters, vuil en
snotterig, maar wier oogen straks van bewondering zullen blinken. Langzamerhand
wordt de andere helft der zitplaatsen gevuld door werklieden en dokjongens, die het
‘uilenkot’*) als hun rechtmatig eigendom beschouwen. Als vreemde moet men al heel
wat burgerrecht in den Poesje veroverd hebben, wil men op die verhevene plaatsen
toegelaten worden. De groote lummels en ruige venten, zitten er rookend en pruimend,
een beetje verlegen, wat onverschillig doende tegenover het schouwspel dat zij
kinderachtig weten, maar waar zij toch niet te buiten kunnen. Degenen die op de
laatste banken terechtkomen, zijn verplicht geheel den avond deemoedig met het
hoofd tusschen de knieën en met den rug tegen het gewelf gebogen te blijven. Onder
de banken eene geheimzinnige, stofferige diepte, geen steunpunt voor uwe bengelende
voeten, en moest een uwer buren - maar dit gebeurt natuurlijk nooit - het in zijn hoofd
krijgen u een geniepig duwken te geven, beveel dan gerust uwe ziel aan den Heer,
want ge komt onvermijdelijk in den gapenden afgrond terecht.
Alhoewel dicht bij den ingang, met witte, scheve letters op zwarten grond
geschilderd staat: O n d e r a a r d s c h e S c h o u w b u r g D e P o e s j e .
*) Uilenkot = de achterste plaatsen.
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R e g l e m e n t . H e t i s v e r b o d e n t e V l o e k e n . Te We r p e n . Te R o o k e n .
O f t e s l a a n o p s t r a f v a n d e n k e l d e r o n t z e g d t e w o r d e n , is de
krocht weldra gevuld met een grijzen nevel, die de sterk-geurende
fijne-zware-stokende baardbranders onophoudend aandikken.

REUS GLAS. DON PAREZ.
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De direkteur met zijnen staf, de helpers Deprez, Risman en Van Bogaert, staan al te
wachten, en om klokke acht kruipen zij, nevens de scène, langs een smal zijdeurtje
(nog afkomstig van de kajuit van het schip waarmee Deschamps, die vroeger zeeman
was, vele jaren den grooten plas heeft bevaren) het heiligdom binnen van den Poesje,
d.i. de scène zelve, waar slechts zeer weinig begunstigden ooit den voet mochten
zetten. Daar is het dat de geheele troep poesjenellen in bonte wanorde aan de balken
hangt, gereed om op de planken in alle staatsie te verschijnen.

CRIVIOLE.

Men vertoont dien avond D e P r i n s v a n N a p e l s e n z i j n
We n s c h h o e d e k e n . Een schel klingelt, en het wit en rood getafeld gordijntje
wordt met een ruk op zij geschoven. Voor de oogen van het publiek, dat slechts na
eenige minuten tot eene betrekkelijke stilte besluiten kan, vertoont zich op een
achtergrond en vier zijschermen een niet onaardige, een vast heel suggestief
geschilderde voorstelling van eene oude stad, vermoedelijk oud Antwerpen met zijne
vlieten en bruggen.
Het zou zeker aardig zijn, indien het mogelijk ware, de vertooning van zoo'n stuk
te beschrijven. Maar daargelaten nog dat het me te ver zou voeren, zie ik geen kans
u zelfs maar een flauwen indruk te geven van de taal - het meest onvervalschte,
puurste Antwerpsch - die hier gebruikt wordt, en van den geest die zoo'n opvoering
maakt tot een onnabootsbaar, uiterst karakteristiek tooneel, dat slechts ten volle te
begrijpen is wanneer men het ziet.
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JAKKES. BISSCHOP TULPIJN.

In ademlooze stilte luistert weldra het publiek, ingepakt door de dramatische
effekten. Het is schier onmogelijk u een denkbeeld te geven van de ingetogenheid
waarmêe het de reeds honderdmaal geziene tafreelen volgt van de van ouds gekende
legenden. Geen schouwburgzaal waar zulke stilte heerscht, stilte die slechts
onderbroken wordt door het tumult der pauze en door het vreugdegejoel bij het zien
der gevechten en slachtpartijen.
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Oh! hoe dikwijls heb ik ze bespied, die brutale buildragers, zonnekloppers en
dagdieven! Ik heb ze zien weenen dat de tranen over hun vereelte wangen tot in
hunnen baard rolden, ik heb ze zien lachen dat de bank onder hen er van schokte, en
geheel hun wezen veranderde telkens van uitdrukking, nu eens was het medelijden,
dan weer haat, vreugdegevoel, triomf, hartstochtelijke bewondering, leedvermaak
of aangrijpende angst....

VALENTIJN EN OERSON.

Als de koene ridder van ik-weet-niet-meer-wat, een ongelijken strijd voert tegen
den afschuwelijken groenen draak met zeven koppen, (deze koppen zijn nl. aparte
poppenhoofden, die in de lucht hangend, den draak achterna komen) is het een gewoel
van belang. - Men schreeuwt, men tiert, men juicht bij elken wel toegebrachten slag
van den onverschrokken strijder, men beeft als het monster eventjes maar te dicht
nadert en de overhand schijnt te zullen bekomen.
- Gef 'et 'em! Gef 'et 'em! Toe motsje! Hardi mor!
En dan... âaaah!!... een triomfantelijke zucht van verlichting, als de draak en al de
koppen zieltogend zijn neergevallen, en de ridder na de afgedane karwei, kalm en
gerust, alsof er niets bizonders gebeurd ware, zich het zweet van het voorhoofd
droogt.
Als de hartelooze prinses van Portugal haar ongelukkig zoontje, dat zij haat omdat
hij een zwart wezen heeft, wil doen om hals brengen door den bottelier en den
drossaart van het hof, knarsetanden zij van afschuw, de naïeve kerels, en dikwijls
wordt de haat hun dan te sterk en luchten zij hem door een welgemeend-nijdig:
- Gij smêrige ros!*)
Van al te lange tirades houden zij niet; zij hebben wezenlijk tooneelgevoel. En af
en toe, als een der onzichtbare spelers zich laat medesleepen door eigen
welsprekendheid, en geen einde weet te maken aan de verzuchtingen, de roerende
*) Feeks.
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klachten of de ingewikkelde verhalen van de door hem behandelde poesjenel, rijst
er wel eens protest op tusschen de toeschouwers. Achter de scène weet men dan
waaraan zich te houden.
De meeste stukken zijn natuurlijk te lang voor éene opvoering. Zij duren soms
weken, elken avond een brok. Is de direkteur dan van gevoelen dat de voorstelling
lang genoeg geduurd heeft - men speelt gewoonlijk niet langer dan een uur of twee
- dan klinkt het plots van achter de schermen, natuurlijk bijna altijd op een oogenblik
dat de spanning heel groot is en men hunkerend naar het vervolg uitziet:
- Morge' gaan we voort!
Het ge-j-acht publiek pruttelt dan wel een beetje, maar men schikt zich in 't
onvermijdelijke en spoedig is de kelder leeg. De Reepenstraat is dan weer voor een
oogenblik
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vol rumoer van fluitende en roepende gasten. Met benden trekken zij naar huis of
op avonturen, en weldra liggen weer de omliggende straten min of meer in
betrekkelijke nachtrust....
Laten wij de gelegenheid waarnemen, lezer, dat de Poesje geheel te onzer
beschikking is. Ik zal u inwijden - en wees me dankbaar voor die gunst - in de
geheimen van ons volkstooneel, door u te introduceeren achter de koelissen, waar
mijn vriend de gedienstige direkteur, u zijnen troep zal laten bewonderen. Men
beklimt het tooneel, zooals ik zei, langs eene kleine, zeer smalle deur, en men komt
alzoo op de planken, ongeveer een halven meter van den grond. Er is hier amperkens
plaats genoeg voor een vijftal spelers, die dan nog niet al te veel beweging mogen
maken, behalve met hun armen die vrij zijn boven de ruimte van de scène. De
schermen op planken geschilderd staan op den grond tusschen kleine balkjes vast.
De spelers leunen er op, terwijl zij de poesjenel, die zij te vertoonen hebben,
vasthouden bij middel van een ijzeren stang in zijn hoofd geklonken, en hem met
eene andere staaf, waaraan de rechterhand van de pop vastgevezen is, de noodige
bewegingen laten maken.
Niet zelden gebeurt het dat bij het vertoonen van een kampgevecht, de spelers zich
door eigen spel laten meêslepen. Zij zijn verontwaardigd, zij schelden en vloeken
soms meê met het publiek. De arme poppen moeten het dan helaas ontgelden.
Sommigen hebben dan ook geen menschelijk wezen meer; afgeblot en afgesplinterd,
is hun kop soms niets meer dan een vormelooze blok.
Al wat er dan nog aan ruimte hier in dit gedeelte van den kelder overblijft, is
ingenomen door de poesjenellen, die, op rijen, dicht tegen elkaar gedrukt aan de
zoldering hangen. Koningen en keizers, prinsen en ridders, graven, toovenaars, reuzen
en dwergen, prinsessen en soldaten, prijken hier in schilderachtige mengeling. Een
groene draak ligt, met bloedigen muil, tegen den muur te grijnzen. Oerson de
Wildeman, zijn naakt lijf vol met verwilderde rosbruine haren, is t'hoopegezakt op
den staart van het ondier, en eene bende geesten, bleeke, akelige doodskoppen met
roode oogen en een fladderend wit hemdeken aan, zweven er onheilspellend boven,
in gezelschap van pikzwarte duivels, waartusschen een met een paardenstaart en een
krokodillenkop.
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PRINSES VAN SPANJE. PRINSES VAN MAJORKA.

En daar is Male gijs, zie,... daar met zijn strenge, zwarte knevels en die sierlijke
blauwe pluimen op zijnen hoed. De Zwarte Profeet, met zijnen helrooden tulband,
hangt scheef tegen Koning Lodewijk met zijn ruige pelsen muts. Koning Pepijn van
Frankrijk, met een blinkende gouden kroon, houdt zijn stijven arm om den hals van
Belleflora, de ‘prinsars van Akwitaniën’, en de prins van Napels met zijn fluweelen
mantel kijkt er naar met afgunstige, kleine krentenoogjes, terwijl Bisschop Tulpijn,
met zijn grijzen patriarkenkop,
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hem zegenend de hand over 't hoofd houdt....
- Ja, M'nheer, zei de direkteur, die mannen kosten me wat geld, geloof me vrij!
Elk seizoen is hun kostumeken naar de maan, en dan heb ik, zonder overdrijving
zulle, 20 tot 25 frank kosten voor iedere poesjenel die wat goed gekleed moet zijn.
En dat 's een heel kunst, weet ge, om die gasten aan te stooten! Ik heb een
kleermaakster aan mijn eigen, die heeft altijd haar handen vol werk. Maar dat 's
natuurlijk een ge-j-heim... da ga-n-ik niet verklappen.... Zoo bestaat er geen tweede,
in heel de stad van Antwerpen, die bekwaam is om die kostumekes te maken gelijk
het zijn moet! Voor de gewone mannen, kunnen ik en mijn vrouw het wel gedaan
krijgen..... Maar voor de ‘keuningen en prinsarsen’.... Schilderen en reparasies
doe-n-ik zelf, en dat 's alle jaren een heel slameur. Van 't danig stompen, slagen,
bonken en vechten, zijn hunne neuzen soms heelegansch afgeblot, en dat moet ik
dan met een stukske leer weer in orde brengen.... Ja, ja... ze moeten niet denken dat
het zoo gemakkelijk is en dat ik er goud aan verdien aan mijnen poesje.... En de
menschen weten niet wat werk dat is, zoo'n representasie! Weet ge wel, M'nheer,
dat ik poesjenellen heb, de Reus b.v., die meer dan 25 kilos wegen? Ge ziet van hier
hoe moe wij zijn na zoo'nen avond! En altijd maar spreken, spreken!...
Krijgen wij niet des te meer bewondering voor hem, nu wij de overtuiging opdoen,
dat hij geheel belangloos werkt, enkel en alleen voor... nu ja... voor de kunst?
Maar oh! ik zou haast vergeten hebben u voor te stellen het meest interessante
gezelschap: de ‘voddebalen’ onder aanvoering van den onbetaalbaren Neus, alias de
Snoef. Want zij maken wis en degelijk een afzonderlijke bende uit in den talrijken
troep. Ziehier benevens de Neus, zijn luitenant de Kop, of Baronneken, de Grijze,
anders gezeid de Zware Matroos, de Hakkelaar en de Schele.

DE KOP. DE NEUS.

Hun typische benaming van voddebalen, komt hieruit voort dat zij met lompen vodden - gekleed zijn; hun uitzicht verandert nooit. De rol van deze zonderlinge
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personaadjes, die de direkte voortzetters zijn van de tradisie van Hansworst, Jan
Klaassen, Punch, enz. en die wij ook in de waalsche poppenspelen terugvinden, waar
zij den naam kregen van ‘Chanchets’, bestaat in het groteske, het belachelijke, het
ironische. Zij wedijveren in geestigheid, en steeds, ook in de meest hachlijke
oogenblikken, blijven zij van een onverstoorbaar goed humeur. Zij zijn de jolige
kerels, de bohemers, de mannen van buiksken vol en warme voeten, die van niets
spreken dan van hun kasken vol te slaan, in de beste hôtels te logeeren, en elke
gelegenheid nemen zij te baat om te zingen en te dansen. Zij zijn verzot op avonturen,
al bekennen zij het niet; met prinsen en koningen spreken zij als met gewone lui, en
eerbeid voor de grooten der aarde, dat hebben zij voor geen duit. Zij zijn de sympa-
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thieke truters, de moppen-tappende uilenspiegels, de fratsenbakkende pretmakers,
de zwanzers, de plezante jongens van 't Schipperskwartier. Zij zijn de onvergankelijke,
tastbare, levende uitdrukking van den antwerpschen volksgeest, die steeds alle
oppervlakkige waardigheid wist in 't niet te doen verdwijnen voor zijn zeer
eigendommelijke geestigheid, zijn dwaze, burleske Sancho Panza-filosofie.
Wanneer zij optreden neemt de speler de gelegenheid te baat om zich niet te houden
aan de tradisie der voorgestelde legende en hij geeft alsdan vrijen teugel aan zijn
improvizeerende verbeeldingskracht. Hier komt dan ook hun wezenlijke aanleg
boven. Meestal bijna ongeletterd, zijn deze sprekende tooneelisten werklieden, die
tijdens het seizoen 's avonds wekelijks wat bijverdienen in den Poesje. Er is iets
naïef-ongekunsteld in hun spel, een groote, natuurlijke waarheid. Koningen en edele
dames, bisschoppen en ridders, ja zij spreken wel een ietsje beschaafder dan de
voddebalen, maar zij houden er absoluut geen aristokratische etiket op na, en ook
hun gevoelens en driften zijn dezelfde als die van den zeer plebejischen Neus, of den
fijn-geestigen Kop.
Maar vooraleer verder te gaan, nog een woord over de poppen zelf. Een zonderlinge
vaststelling kan men maken bij het nagaan van hare grootte. Deze neemt af in
verhouding met den maatschappelijken stand. Het grootst zijn natuurlijk de reuzen,
van 1 m. tot 1 m. 50, dan komen, in volgorde, de keizers, de koningen, de prinsen,
de edele dames, de ridders, en eindelijk de voddebalen, waarvan sommige niet grooter
zijn dan 50 of 70 cm. Ik zeg sommige, want dit is in verre na geen streng algemeene
regel. Er zijn heel wat uitzonderingen, en de Neus b.v. is veel grooter dan zijn
kameraden. Maar hij is ook immers Koning in z i j n rijk?!

DE GRIJZE. DE SCHELE.

Een heel bizondere vermelding wou ik maken van een verzameling oude, zeer
oude poesjenellenkoppen, die nu nog in bezit zijn van den direkteur, en waarvan ik
zoo gelukkig was hierbij eenige afbeeldingen te kunnen geven. Zij doen geen dienst
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meer sinds ruim een vijftig jaar. Sommige zijn heusche meesterstukken van
oorspronkelijke volkskunst. Vooral de zeer oude en welbewaarde kop van Criviole
(afb. blz. 107), die ruim een 200 jaar oud moet zijn, is een wonder van ekspressieve
fijnheid. De naïeveteit waarmee deze koppen gebeeldhouwd zijn vergroot nog hunne
schoonheid en hun karakter. Het ware jammer dat deze kostbare verzameling ooit
verloren moest gaan.
Een woord ook over de dekors. Zij verdienen het ten volle. Want is niet dit zicht
uit het oude Antwerpen, met zijn vlieten, zijn Kristusbeeld, zijn puntgeveltjes en
typische bruggetjes, een meesterstuk in zijn soort? En dat bosch... wat een sombere,
aangrijpende
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donkerte! En die zaal! En oh! vooral die zee, met hare b e w e e g b a r e golven, en
haren vuurtoren en haren zeer karakteristieken drijmaster! En die guillotine? De
meeste dekors werden destijds geschilderd door een zekeren Ceulemans, een
volksjongen die niet van talent ontbloot scheen, en die - godweet! - wellicht verdiende
een glorierijker leven te hebben gehad.
En nu het repertorium van onzen Poesje! Het is zeer uitgebreid, en volgens een
lijst door den bestuurder bezorgd, omvat het noch min noch meer dan 54 stukken
van allen aard, en ik meen dat de opsomming nog niet geheel volledig is. Het zou
hier ongelegen vallen een geleerd vertoog op te stellen, ten einde den oorsprong na
te gaan van deze talrijke spelen, alhoewel het vast eene zeer belangrijke bijdrage zou
wezen tot de langs die zijde weinig uitgediepte studie der vlaamsche volksdramatiek.
Er valt echter nog zooveel over te zeggen. Overigens zou het zeer bezwaarlijk zijn.
Vergeten we niet dat de negen tienden van deze stukken niet geschreven zijn! Zij
leven voort - en dit is wel zeer belangrijk - in het geheugen der spelers.
- Boeken pakken we nooit of raar vast, M'nheer, zei me de gulle Deprez, de
voornaamste helper, die steeds voor den Neus speelt. 'k Ben ekik nog eene van de
14de eeuw. 't Zit allemol in mijnen kop. Dat ze mij mor 'nen boek geven van 300 blz.
'k zal ekik die wel spelen zonder éen woordje te missen.
Het spel van deze eenvoudige vertellers heeft bij het volk de plaats ingenomen
van de oude zoogenaamde blauwboeken. Daarvan bezitten zij hoogstens een drietal
moderne drukken, en voor 't overige teeren zij op de legenden en vertelsels, die nog
onder het geringe volk voortleven, en in het geheugen voor eeuwig hebben wortel
geschoten. De vier Aymonskinderen, Oerson en Valentijn, Jan Stout en Boerekwist,
Jan Onversaagd, Alledijn, Genoveva van Brabant, Jan van Parijs, Malegijs en Vivien,
Fortunatus, Pilatus Kluis, De Drij Diserteurs, De Zeven Leugenaars, in al deze stukken
vinden wij oude volkssprookjes terug.
Ik zei hooger dat de vertooning van zulk stuk soms meer dan drie weken duurt.
Want ga u vooral niet inbeelden dat men de oude sagen heeft gewrongen in min of
meer passenden tooneelvorm. De spelers vertolken ze zooals men bij feuilletons een
roman zou uitgeven. Ze lezen het stuk, of liever vertellen het, aan het meestal
ongeletterde volk, en de marionetten vervullen daarbij de rol van illustrasies.
De poppenspelen zijn het laatste overblijfsel der middeleeuwsche ridderromans.
Want moderne stukken worden - te Antwerpen ten minste - nooit of zeer weinig
gespeeld. Wel heeft men stukken getrokken - en dit ligt natuurlijk aan de allergroote
populariteit van deze boeken - uit de werken van Hendrik Conscience, als De Leeuw
van Vlaanderen, Het Wonderjaar, Simon Turchi, e.a. Ook gebeurt het wel dat twee
of meer gegevens - en dit geschiedt doorgaans op bewonderenswaardig behendige
wijze - tot een min of meer modern tooneelstuk worden ineengevlochten. Maar waar
men elders, dank den meer verfranschenden invloed, voorstellingen geeft van stukken,
samengesteld uit de romans van Alexandre Dumas, Paul Féval, d'Ennery en Ponson
du Terrail, blijft de antwerpsche Poesje, als een tot op merg en been vlaamsch
gebleven volksjongen, getrouw aan de oeroude tradisies van zijn ras! En daar is hij
steeds wel bij gevaren!
Maar toch... hoe groot ook nog de populariteit moge wezen van het eerwaardige
poppentheater, toch klaagt de direkteur putten in den grond.
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- ‘Het gaat nie' meer zooals in den tijd van papa zaliger, M'nheer. En och, zelfs
toen ik in den beginne de zaken voor mijn eigen begon, heb ik nog wat van dien
goeden tijd gekend. Dan zaten ze soms op hun knieën tot tegen de scène, 'nen berg
klein gasten, en de kelder was zoo vol dat er geen muis meer bij kon. Nu is dat
allemaal gedaan... de krizis, he M'nheer, de krizis.... Maar toch heeft mijne Poesje
nog altijd sukses hoor! Er zijn er die nog alle avonden komen. Zoo b.v. een peken
van in de 80 jaar... we noemen hem Vader... 't mag twee voet dik gesneeuwd liggen,
hij sukkelt van de Koeikensgracht bijna een half uur ver om naar de
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Poesje te komen! Ja, 'k heb er een gekend... hij had geen centen meer... en hij verkocht
zijn schoenen om zijnen entrée te kunnen betalen. Klein gasten verkoopen hunnen
boterham voor vijf cent om toch maar geenen avond te moeten overslaan.... Ja,
M'nheer, onze Poesje is nog nie' kapot, zulle!... Maar de goeie tijd is toch gedaan!...
En 'k vraag mij af wat er zal gebeuren, als wij er niet meer zijn!...’
Mocht de vrees van den braven Deschamps overdreven wezen! Wij hopen het van
harte, zoowel voor zijn eigen belang als voor ons genoegen. Een troost is het ons in
ieder geval, te weten dat velen een waakzaam oog houden, opdat dit laatste, zeker
niet het minst typische overblijfsel van den antwerpschen volksgeest niet in verval
en vergetelheid gerake!

III. De Poppenspelen te Brussel en te Luik.
Alhoewel de brusselsche marionetten niet zoo oud, en dus op arkeologisch gebied
niet zoo belangrijk zijn als de antwerpsche, toch ben ik rechtvaardigheidshalve
verplicht, ook van haar eene bizondere melding te maken, en ook, omdat zij bij het
bestudeeren van het folkloristisch verschijnsel der poppenspelen, voorzeker een niet
te verloochenen materiaal leveren.
Opmerkelijk is het wel dat de poppenspelen op brusselschen grond beter gedijd
hebben dan in de Scheldestad. De heer Sander Pierron, die over de poesjenellenspelen
der metropool eene zeer plezierige brosjuur uitgaf*) (waaraan ik overigens al de hier
ten beste gegeven bizonderheden ontleen) haalt aan, dat sinds de laatste dertig jaren
het aantal der marionnettenschouwburgen in de brusselsche agglomerasie tot meer
dan 15 gestegen is!
Zoowel als het antwerpsche Schipperskwartier niet denkbaar is zonder zijnen
Poesje, zoo is oud Brussel niet volledig zonder zijn marionetten. En twee namen zijn
eerst en vooral onafscheidbaar van de herinnering die de oudste ‘brusseleers’, bewaard
hebben van de tooneelen hunner lang voorbije jeugd: Toone en Machieltje. Zij waren
een veertigtal jaren geleden de eenige poppenimpressario's der antieke hoofdstad,
en hun komt de zeker glorierijke eer toe het brusselsche poppenspel na vele jaren
vergetelheid terug in 't leven te hebben geroepen. Machieltje, een der populairste
figuren van ‘'t plezante Meulebeek’, leeft nog. Hij speelt natuurlijk niet meer. Maar
met verteedering denkt de stokoude man nog steeds aan zijn oude vrienden de
poesjenellen, die hij voor twee generasies, in een lagen kelder van de Billartstraat
de talrijke stukken van zijn uitgebreid repertorium deed uitvoeren. En dan weent de
sukkelaar heel zachtjes....
Toone, hij, is al lang begraven. Hij speelde zoolang hij kon, en eenige dagen nog
vóor zijn dood, vertoonde hij, met enorm sukses, een stuk dat hijzelf had opgemaakt,
geheel uit het hoofd, want de man kon noch lezen noch schrijven. Dat was zijn
zwanenzang....
De overgroote bijval die Toone en Machieltje behaalden, moest onvermijdelijk
het gelukkige gevolg hebben dat hunne theaters door jonge en moedige opvolgers
zouden worden voortgezet. Zoo ging die van Machieltje over in handen van Laurent
*) Paul de Glines (Sander Pierron), Histoire des Marionnettes bruxelloises. Librairie de l'Office
Central, Bruxelles 1897.
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Broeders die hem weldra wist te maken tot een der grootste poppenspelen van geheel
Brussel, terwijl de tradisie van Toone, in de Locrelsteeg, in 't hartje van 't
Marollenkwartier, door Georges Hembeuf werd voorgezet.
Ik zal me bepalen - altijd aan de hand van mijn inlichter Sander Pierron - bij het
geven van een kort denkbeeld van de twee voornaamste poesjenellenspelen van de
hoofdstad.
In de zoogenaamde Spiegelspoort, een der meest typische kwartieren van het zeer
eigenaardige oude Brussel, bevindt zich een laaggewelfde kelder van ongeveer een
tiental vierkante meters oppervlakte. Hij lijkt treffend op de zaal van den antwerpschen
Poesje. Het is het poppenspel van Pieter Buelens. Het bestaat volgens de opzoekingen
van den heer Pierron reeds sinds het einde der vorige eeuw, maar het schijnt dat in
dien tijd zijn marionetten
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slechts onoogelijke, kleine paljassen waren. Een der vroegere direkteurs, Charel
Desmedt, een arme menschenschuwe sukkelaar, hing zich zekeren avond op tusschen
zijn poesjenellen....
Het poppenspel van Buelens begint het seizoen met Bummelkermis, in het begin
van de maand September. ‘Te dier gelegenheid, terwijl de huizekens der kromme
volksstraatjes in feestkleedij worden gestoken, de herbergiers de belgische driekleur
uit het venster hangen, hunne geveltjes met kleurige festoenen versieren, en men in
de danszalen haastig de reusachtige orgels klaarzet, brengt Buelens zijn theater over
naar eene oude open koer. Het is eene groote vierkante binnenplaats, te midden van
huizen met éene verdieping, met oude spaansche trapgeveltjes. Te midden is eene
kleine kapel, met een houten Sint-Rochusbeeld. Op Zondagavond brandt ter eere
van den heilige eene kramakkelijke ijzeren lantaren, die licht genoeg geeft om op
den rand van de steenen nis het jaartal 1789 te kunnen ontcijferen. Aan den voet van
dezen Sint-Rochus stelt Pieter Buelens voor twee dagen zijn poppenspel op, dat
zoodoende voor een gansch jaar, onder gelukkige bescherming blijft. De voornaamste
artisten stellen op dit openluchttooneel eene der meest pakkende epizoden uit het
repertorium voor. Gedurende twee volle dagen komt het volk naar dit zonderlinge
en kleurige tafreel kijken, en het verlustigt zich op voorhand in het vooruitzicht dat
het een week later weer voor een geheel seizoen deze bekende akteurs zal zien en
hooren. In 't voorbijgaan laat ieder, in een schoteltje, op de afsluiting geplaatst, een
geldstuk vallen; de aldus bijeengebrachte som dient gedeeltelijk om het kleedsel der
poesjenellen te vernieuwen’.
Pieter Buelens bezit noch min noch meer dan 400 poppen, rijk uitgedost, met zijde
en fluweel, met pruiken en pluimhoeden, met wapenrusting en zwaard, en acht
verschillende dekors. Sommige koningen hebben bij de 40 frank gekost. De hoofden
zijn van hout, maar de rompen van bordpapier. Dit moet u alvast doen opmerken dat
men hier zoo geen homerische vechtpartijen ten beste geeft als in den antwerpschen
Poesje.
Een ander poppentheater vinden wij in het aloude Sinte-Martenskwartier te
Molenbeek; het is de schouwburg van ‘Spiekoet’, naar den naam Speekaert, van den
herbergier die destijds zijnen zolder verhuurde aan Laurent Broeders, den eigenaar
van dit zeer grootsche poesjenellenspel. Alhoewel deze schouwburg - het woord is
niet ongepast - sinds enkele jaren verhuisde naar de Onafhankelijkheidstraat in
hetzelfde kwartier, blijft hij toch den naam van ‘theoeter van Spiekoet’ behouden.
Hij speelt heel het jaar door, alle dagen behalve den Vrijdag. Alles is hier veel
weelderiger, op grooteren voet ingericht dan bij Buelens. De tooneelzaal is 15 m.
lang en 9 m. breed en verlicht met 16 groote petrollampen. Een wijdsche scène, bijna
7 m. diep, en 600 superbe uitgedoste poppen, die naar willekeur en volgens
noodwendigheid van kostuum kunnen veranderen. Prachtige musketiers met hooge
kaplaarzen, ridders met stalen helmen, koningen met fluweelen mantels vol paarlen,
en als a c c e s s o i r e s praalbedden, zetels, tafels, zeer romantieke grafzerken en een
heerlijke doodenwagen getrokken door vier met kostbare schabrakken, bekleede
paarden! Een weelde!...
Laurent Broeders speelt alle rollen zelf - een unicum! Zijn stem weet hij te buigen
om zoowel het hoogmoedige bevelen van vorsten en helden als om het schuchtere
lispelen van teere maagden en hoofsche prinsessen weer te geven.
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Het repertorium bestaat zooals overal elders uit stukken getrokken uit de oude
ridderromans en de tradisioneele sagen en legenden. Maar ook, zooals ik hooger
reeds zei, - en dit wijten wij natuurlijk aan den invloed der zeer verfranschte
beschaving die te Brussel heerscht - geven de populaire romans van Dumas, Paul
Féval e.a. ruimschoots stof tot nieuwigheden. Dat de fantazie der spelers hier ook
troef boven speelt, hoeft immers geen betoog. Al de personaadjes spreken het
schilderachtig dialekt van de naturellen uit het Marollenland*) en de statige
edelvrouwen ontzien zich geenszins de soms wat kernachtige uitdrukkingen te

*) Brusselsche volkswijken.
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gebruiken die men dagelijks hooren kan uit den mond van karakollenleursters*).
Hier ook vinden wij hetzelfde publiek, dat met bewonderenswaardige aandacht
toeluistert en zich vol overtuiging laat meeslepen door de tooneelen der voorgestelde
drama's. Sander Pierron vertelt dat hij eens een kerel, op het oogenblik dat de verrader
uit het stuk geniepig nadersloop om den niets vermoedenden held langs achter te
treffen, hoorde uitroepen in de puurste Meulebeeksche ketjestaal†): ‘Lupt eweg! Lupt
eweg, groef Van Dierelaer! Eue heet zenen degen in zen hand!’
Dezelfde rol als die der antwerpsche ‘voddebalen’ speelt in het brusselsche
poppenspel de niet minder door het volk geliefde ‘Woltje’. Zijn naam is een
verbastering van het woord Waal, waarin men niet ten onrechte een spottende
bedoeling gezocht heeft aan het adres der Zuid-Belgen. Het is een onoogelijk ventje
met overdreven langen neus, en aapachtige armen. Hij is een klassiek personaadje
geworden dat in alle poppenspelen der hoofdstad voorkomt, en waar hij het burleske
deel der voorstelling voor zijn rekening neemt. Hij is, volgens den heer Pierron, niets
anders dan de clown, maar, wel te verstaan, volgens de opvatting van de dramaturgen
van de Shakespeariaansche plejade, ten tijde van koningin Elizabeth.
Het spijt me, dat ik bij gebrek aan gelegenheid tot nadere kennismaking met de
Molenbeeksche marionetten, zooveel moest putten uit het werkje van den heer Pierron.
Maar ik hoop dat deze weinige bizonderheden, die ik daaraan ontleende, ruim
voldoende zullen wezen om een tamelijk duidelijk denkbeeld te geven van de
brusselsche poppenspelen, die, vooral wat leefbaarheid betreft, zeker heel weinig
moeten onderdoen voor den bij uitstek typischen antwerpschen Poesje.
Toch dient het gezeid, dat bij nadere en meer ingaande beschouwing deze laatste,
al weze het verschil dan ook luttel, het meest belangrijke van alle Vlaamsche
poppenspelen blijft.
***
Ik heb niet het inzicht te gewagen over de luiksche poppentheaters met het doel ze
in hunnen aard en wezen na te gaan - immers het karakter der vertooningen is al te
zeer waalsch - maar wel om een zeer eigenaardig feit te boekstaven dat, meen ik,
nooit te voren werd gezeid.
De luiksche marionetten hebben een groote beroemdheid, dank wellicht aan het
boek van den heer Rodolphe de Warsage, die hare geschiedenis schreef*) en ze deed
doorgaan als ‘un phénomène folklorique unique’. Maar, daargelaten nog, dat ze,
zooals we weten, niet zoo eenig in haar soort zijn, als de heer de Warsage beweerde,
is het wis en klaar gebleken dat deze poppen van echt antwerpschen oorsprong zijn!
Men noemde ze ‘Antwerpsche koppen’ of ‘poupées d'Anvers’, en ze werden van
hier uit vervaardigd en verkocht. En het is slechts van 1830 af dat de Luikenaars
begonnen zelf marionetten te vervaardigen, die onvermijdelijk kopijen van de
sinjoren†) waren.
*) Karakollen = kreukelen, slakken.
†) Ketjes = bijnaam der Brusselaars.
*) Rodolphe de Warsage. - Histoire du célèbre théâtre liégeois de marionettes. Etude sur un
phénomène folklorique unique et curieux, propre au pays de Liège. G. van Oest et Cie,
Bruxelles.
†) Sinjoren = Antwerpenaars.
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Hetgeen ons toelaat te beweren - en dit natuurlijk zonder eenige ironische
bijbedoeling - dat Antwerpen de bakermat der belgische poesjenellen is!
Geven wij Caesar wat Caesar toekomt!
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Gijsbert en Ada.
Roman,
door Peter Dumaar.
I.
De heuvelige akkerlanden lagen wijd in de gouden rust van een Augustus-avond,
toen Gijsbert het dorp in Gooiland naderde. Hij daalde zeer langzaam, peinzend naar
den grond turende, als zag hij nog in den vervlogen tijd een beeld dat hem weerhield,
als was er in de toekomst een onvermoede heerlijkheid, waarnaar hij schroomde op
te zien. Tusschen het hooge akkermaalshout ter zijde van den weg legde hij zijn
reistasch op een landelijk bankje en zag nu, even rustend, naar den klaren avondhemel,
naar de fluisterend wiegende roggevelden en de rieten daken van het oude dorp, dat
onder de hooge iepen lag, dieper in de effen glooiïng van het goud-dampig dal. Een
zomersch gerucht van stemmen klonk van ginds, ver door de stilte van den
verbleekenden dag.
De rustende wandelaar haalde diep adem en snoof de geuren op van rogge en
boekweit, die langs de hellingen van den eng lagen in gele en rosse banen, en terwijl
hij zoo staarde in den vrede van het landschap, over de goudgroene toppen der boomen
naar de bosschen en torentjes van den horizont, scheen het hem, dat hij op een
keerpunt zijns levens verwijlde.
Maar de tijden, waarin een leven zich omwendt, zijn slechts oogenblikken. Weldra
ging Gijsbert verder tusschen de hooge eikenstruiken, waar nu en dan een veldpad
hem de schoonheid van den grooten stillen avond over de verre akkers plotseling
weer opende.
Onder de slanke iepen van den dorpsbrink was schemering. De hoogste bladeren
bewogen nog even in een laatste gouden straal, maar over het grasveld rond de
vijverkom zonken al schaduwen. Kinderen speelden daar en hun stemmen lachten
zacht en gedempt in de plechtige stilte van den zomeravond. Voor het logement, de
ouderwetsche huizing van ‘Het roode Hert’, zat een talrijke familie onder de veranda
bijeen, die Gijsbert in 't voorbijgaan groette. Toen trad hij de duistere gelagkamer
binnen, zei de juffers van de herberg goedenavond, en klom de ladder op naar het
zolderkamertje dat hij voorloopig, zoolang de zomergasten bleven, zou bewonen.
Het geel-geverfde vertrekje had een laag raampje in het schuine dak, twee
bedsteden, en droeg op den houten wand vele namen van vorige gasten. Aan de tafel
onder het venstertje zette Gijsbert zich neer en begon verder te werken aan de
teekening van een grooten schitterenden vlinder, dien hij in de werkplaats van zijn
leermeester gevonden had. De lichtende kleuren, met waterverf op het papier gezet,
boeiden hem zoozeer, dat hij eerst laat aan de vermoeidheid zijner oogen bemerkte
dat het vertrekje donker was geworden. Toen hoorde hij ook weer de geluiden om
zich heen, het gesjirp der krekels uit de bakkerij en lachen van jonge stemmen,
beneden aan de straat.
Eens nog, als voor kort in de ruime velden daarbuiten, was er een weifeling toen
hij opstond; maar hij ging en vond in een hoek der veranda zijn theegoed al op een
tafeltje klaargezet. In den anderen hoek vormde de familie een wijden cirkel rond
een tafel met lamp en theelicht, en het duurde niet lang of de huisvader, een vroolijk
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heer met open gelaat, noodigde den eenzaam zittenden jongen man in den gezelligen
schertsenden kring. Hij woonde, zoo vertelde hij, met zijn vrouw, drie dochters en
twee zoons in een oud huis op een der volksgrachten van Amsterdam, en hij vroeg
nu ook Gijsbert naar zijn verblijf in het dorp. Maar deze, terwijl hij verhaalde hoe
hij na den diep verfoeiden schooltijd van het Gymnasium door een zeldzaam toeval
als leerling was gekomen op de werkplaats van een schilder, die de tradities der
middeleeuwsche werkwijze deed herleven in zijn arbeid; terwijl hij met zachte stem
zeide hoe vrij en gelukkig hij was, van den morgen tot den avond zich in een wijde
natuur overgevend aan de schoone dingen die hij liefhad; Gijsbert voelde zijn
gedachten afdwalen van de woorden die hij sprak naar het liefelijk gelaat van het
oudste meisje, dat wellicht zeventien jaar mocht zijn. Hij herinnerde zich nu, haar
reeds den vorigen middag op den
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brink ontmoet te hebben, toen hij zich naar de stoomtram haastte, om, voor de eerste
maal sinds hij van huis was, zijn ouders weer te zien. Telkens werd hij zich bewust
dat hij haar aanzag en dat de uitdagende blik harer levensblijde oogen met den zijnen
samenging. Zoo brachten zij den schoonen zomeravond onder de vriendelijke
gesprekken eener eerste kennismaking door, en toen Gijsbert in zijn bedstee op het
zolderkamertje lag, uren lang wakend en verlangend naar den dag, verscheen het
overmoedig jong gelaat van het meisje voor zijne in den schemernacht starende
oogen.
Den volgende morgen, na zijn eenzaam ontbijt in de biljartkamer, ging hij weer
opweg naar het huis van zijn leermeester, dat aan den rand van het dorp lag in een
weligen tuin vol bloeiende zomerbloemen, waarop de werkplaats, als de groote deuren
wijd open stonden, een zonnig vergezicht gaf. De meester zelf was op reis gegaan
en had aan Gijsbert, hoewel eerst sinds twee weken onder zijn toezicht arbeidend,
de zorg voor de werkplaats overgelaten, na hem de noodige inlichtingen te hebben
gegeven over hetgeen hij te doen had.
De eerste taak die hij den leerling had voorgelegd was het teekenen van opschriften
voor een groot en plechtig muziekwerk, in statige letters met enkele passende
versieringen. Dit was Gijsbert al dra een welkome arbeid geweest; het klaar-luidende
Latijn der Middeleeuwen ruischte den droomerigen jongen man iederen dag opnieuw
troostrijk van die bladen tegemoet en het teekenen der letters zag hij als het eerste
vroom en wijdend werk in zijn leven. Bij des meesters vertrek echter was dit blijven
liggen en Gijsbert arbeidde nu aan de omvangrijke houtskoolschets voor een
muurschildering, die een van Hollands oudste steden zou afbeelden, zooals zij in de
Middeleeuwen met hare torens en kerken boven zware muren en poorten stond voor
een verschiet van verre duistere bosschen. Hiervoor maakte hij studies van de oude
architectuur en hij trachtte een betamelijk overzicht te verkrijgen van de wijzen,
waarop in verschillende tijden gebouwd was, onder volken van uiteenloopend karakter
en in verschillend klimaat.
Intusschen, wanneer het buiten windloos en stil was en de zon over de kleurige
goudsbloemen en de witte lelies scheen, ging hij ter afwisseling van den historischen
arbeid wel vaak in den tuin eene dier rustig pralende bloemen teekenen. Echter, hij
was het liefst in de ruime werkplaats, waar de geest der geheimzinnige Middeleeuwen
hem voortdurend omgaf.
Al sinds enkele jaren wist hij die heimelijke liefde in zich voor de pracht van den
luistervollen tijd, wiens trotsche en zelfbewuste, maar tegelijk nederige en uit de ziel
der Christelijke menschheid opgebloeide kunst hij reeds van verre had leeren zien
in de prenten van een boek, dat hij een paar jaren geleden in de studeerkamer van
zijn vader had gevonden. Daar stonden de bonte miniaturen en brandende vensters
in afgebeeld, de bleeke muurschilderingen, de statige beeldhouwwerken en rijke
architectuur van oude Fransche kathedralen. En dat hij nu hier, in dit stille dorp bij
dien zeldzamen man, den geest der oude schoonheid nog werkzaam levend terugvond,
gaf Gijsbert vele oogenblikken van diep geluk. Rond hem in de werkplaats stonden
op groote doeken figuren van Heiligen, streng en voornaam, onder de spitsbogen
eener Gothische kathedraal, niet als levende wezens met kloppend bloed, maar als
verzinnelijkte zielstoestanden. In het midden de teedere gestalte eener Heilige, wier
regelmatige schoone trekken hem altijd weer het gelaat van het jonge meisje, ginds
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in het dorp, voor de verbeelding brachten. Op een ander groot tafereel zaten en
stonden onder den breedgetakten levensboom zinnebeeldige figuren, de gebaren vol
vastheid en gratie, vol ernst en diepen zin. En hoewel alles nog slechts in enkele
lijnen van rood en zwart was aangeduid, leefde het voor Gijsbert al in een verheven
en verinnigd bestaan.
Zoo gingen schoone zonnige dagen in vreugdevollen arbeid voorbij, terwijl Gijsbert's
gedachten, als hij naar buiten, naar den blauwen zomerhemel en de trage witte wolken
zag, heendwaalden naar een lieflijk en stralendjong meisjesgezicht. Er welden
melodieën van geluk, fluisterend gestamelde woorden van verrukking in zijne ziel,
als hij bij het huiswaarts gaan haar in de verte herkende, waar
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zij liep te spelen met de jongeren onder het geboomte van den brink. 's Avonds tegen
het ondergaan der zon ging hij wat loopen dwalen over de veldpaden, langs de hagen
van eikenhakhout en door de ritselende berkenboschjes op den hoogsten heuvelrand
van den eng, tot de heide voor hem lag en hij de zon zag wegzinken achter de violette
wouden en de verre glinsterende meren van den einder. Dan ontwaarde hij vreemde
werelden in dien diep-groenen hemel, in de onmetelijke zeeën van het stervend licht,
en terugkeerend langs de akkers die geurden en ruischten in schemering, verre voor
zich de lage rieten daken van het dorp, rustend in de donkere kom der heuvelen,
onder de dekkende armen der oude linden, was Gijsbert's mijmering weer bij het
schoone gelaat dat hij in de avondlucht meende te zien, bij de lieve gestalte die hij
voor zich droomde langs het golvend graan. En hij dacht aan de toekomst; hij was
droevig, want het onbekende van den nog niet geboren tijd beangstigde hem en hij
vroeg zich af: zou hij haar ooit in zijne armen met zich mogen voeren naar die
heerlijke werelden die hij droomde!... Vaak was dan nog het laatste uur van den
avond in gezellige gesprekken en plagerij. En de eenzame nacht werd weer schoon
van verlangens naar den nieuwen morgen.
Toen Gijsbert op een Zondag, luisterend naar den schellen haan achter de hofstede,
de sluimer-zwoele droefenis over zich voelde komen die zoo vele eenzamen bevangt
op den stralenden zomernoen, nam hij de uitnoodiging van Nora's vader aan om de
familie te vergezellen op hun wandeling naar de heidevelden achter het Zevenend.
Bij den lach der kinderen zag hij verheugd den zonneluister over de bloeiende
dorpstuintjes en toen zij langs de uiterste eenzame hutten, in schaduw van verwilderd
eikenhout, de eerste lage heuvelen bereikten, vond Gijsbert de heide onder het blauwe
oneindige in een ongekende schoonheid voor zich.
Op een breeden schraal-begroeiden top legden zij zich neer en enkelen sloten de
oogen in het overweldigende licht der zonnige aarde; de anderen spraken zacht en
weinig. Gijsbert dacht aan enkele regels van den man, dien hij als Hollands grootsten
en diepstmenschelijken Dichter vereerde:
En als de zon dan op het hoogste stond,
En heel de stralend helle middaglucht
Gloeiende neerhing over 't stille veld...

en turend over de blinkende heuvelingen scheen het hem een wild bergenlandschap
uit den tijd toen de god Pan in den zomermiddag over de sluimerende aarde trad.
Hij had Nora's nabijheid gezocht, en gedempt, om door de anderen niet gehoord
te worden, sprak hij tot haar andere woorden uit O k e a n o s , welks goddelijke
wereld-rust hij rond zich waande:
O, om te-weenen wonderblij geslacht,
Met dood rond-om zich, in zich, onder zich,
Die toch den dag, die opkomt in het Oost,
Toe-roepen: ‘Wees gegroet, o heil'ge dag!’
En als hij, bleeker van zijn langen tocht,
In 't West verzinkt, zacht zeggen: ‘Gij waart schoon’.

Toen sprak hij met haar over verre reizen en vreemde landen, over al de dingen die
zij het schoonste vonden en het meest begeerden. Zij had een groote vereering voor
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Napoleon; de Egyptische pyramiden, waartegen de Imperator eenmaal opstaarde,
zou zij gaarne zien. Gijsbert's verlangens gingen naar de kathedralen van Frankrijk,
die hij alleen uit afbeeldingen kende. En de wederzijdsche openbaring van hooge
bewonderingen bracht een glans van geluk in beider oogen.
Huiswaarts gaande bij het dalen der zon en het guldener worden der verre duinen,
liep zij met hare moeder gearmd, maar al dra voegde Gijsbert zich bij hen en ging
gearmd aan Nora's andere zijde. Over de mulle zandwegen was hun het loopen licht,
en toen in het dorp de moeder hen verliet om de achtergeblevenen op te wachten,
konden zij ongestoord hun gesprek over kinderlijke toekomst-droomen voortzetten.
Terwijl Gijsbert sprak, liep Nora met gebogen hoofd naast hem, geheel verzonken
in de beeldenreeks die zijne woorden voor haar opriepen, en geen van beiden hadden
zij bemerkt dat voor het logement de dochters van den ouden waard Kanteklaar hen
met verbazing begroetten. Toen eerst maakte Nora haar arm
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uit den zijnen los en zei glimlachend, met een blos op haar gelaat: Ik wist niet dat
wij nog gearmd liepen.
De nieuwe wereld die Gijsbert geopenbaard was, maakte hem ernstiger en droomender
dan voorheen. Hij voelde zich eenzaam bij zijn arbeid in de stille werkplaats aan den
kleurrijken bloementuin, als hij oude steden en burchten voor zich trachtte te doen
herleven, terwijl het heden zelf hem zulk een nooit-gedroomde ervaring van
schoonheid bracht.
Op een avond hadden allen afgesproken, den volgenden morgen in de vroegte op
te staan. Gijsbert had er zich aan gehouden en liep om vijf uur te wachten voor het
huis. 't Was stil op den brink, waar de toppen der hooge iepen goud kleurden in de
eerste verre stralen der zon. De nachtelijke koelte hing er nog onder dat statig gewelf,
langs den groenen vijverkom en de lage bemoste daken. Voor Nora's venster waren
de luiken nog gesloten, maar terwijl Gijsbert naar de veranda keek waar zij reeds
zoovele gelukkige avonden hadden doorgebracht, kwam Nora zelve op zij van de
huizing uit de kleine deur van den deel. De eenzaamheid van den morgen werd
op-eens als een lichtend-klare pracht rondom haar. Zij zeiden niet veel, maar
glimlachten en zagen elkander aan, alsof beiden voelden dat een der schoonste
levensstonden hen naderde. Langs de sluimerende woningen van arme wevers en
boeren verlieten zij het dorp en sloegen een zandweg in naar heide en bosch. De
dauw glinsterde op het gras langs de diepe karresporen en hing in flonkerende druppen
aan het eikenloof. Het was of de herfst al door het struikgewas ging; zilveren draden
lagen gespannen over de bleeker groene hagen; in rood-gouden dampen blonk de
lage zon boven de verre wouden; zilver en goud lag de ontwakende aarde voor hen,
golvende akkers en vochtige paden, kreupelhout en sparrebosschen, en boven de
rijzende nevelen de oneindige blauwte.
Zij spraken over de schoonheid van dezen dageraad, over het geluk van te leven.
De veldpaden die zij gingen, arm in arm, waren wegen van goddelijk-zuiver licht;
gouden bloemen stonden te stralen boven de parelende hagen aan hunne zijden,
zonnerozen die de ontluikende harten keerden naar de rijzende bron van het leven.
De boerenstulpen waren woningen van vrede en eenvoud, waar de armen van geest
en de reinen van harte de vensters openden voor steeds schooner dagen. De twee
jonge menschen waren verblijd en gelukkig in hun samenzijn, zwijgend veel, en in
woorden slechts sprekend van schoone en beminde dingen. Hij zeide haar hoezeer
hij haar had liefgekregen in de weinige dagen dat hij haar zag, en terwijl hij sprak
liep zij met de oogen neergeslagen maar zalig glimlachend. Zij kwamen terug op
den brink, maar verlieten opnieuw, toen alles daar nog stil was voor het logement,
langs een anderen weg het dorp en doolden over smalle veldpaden en zagen de
nevelen vergaan in het rijzende licht.
Reeds toen besefte Gijsbert dat deze morgenstond onvergetelijk zou staan in zijn
leven, dat hier een historisch moment van zijn kleine wereld zich afspeelde. In zijn
herinnering verbleekten maanden en jaren voor de gouden verrukking van dien
enkelen korten dageraad. Niet langen tijd daarna ging Nora heen, maar toen de wagen
wegreed knikte zij hem ernstig en bemoedigend, onmerkbaar voor de anderen, toe,
met een zachten glimlach van droefheid.
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Eenzaam was het dorp nu geworden. Als Gijsbert van zijn werk keerde zag hij
niet meer van verre de vroolijke spelen van Nora's broertjes en zusjes, en haar zelve
niet meer staan lachen en handklappen onder de veranda. Het huis was ledig en stil;
de kamers werden schoongemaakt en Kanteklaar's dochters wierpen de veldbloemen
van Nora's venstertje op den mesthoop.

II.
Nu waren de zware witte zomerwolken over het dal en de stoppelige heuvelhellingen
van den eng weggedreven; de roode Septemberschemeringen vielen al vroeger in en
een vredig-verkleurend najaar maakte de wouden en de dorpstuinen schooner dan
ooit. Op de perken voor de oude huizen bloeiden paarse asters en langs de paden
stonden nog enkele late kleine zonnebloemen geel-stralend
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in het dieper wordende nevellicht. Vertrouwelijker dan des zomers lagen in deze
koele dagen de woningen in het dal bijeen, boerenhuizingen onder lange daken, waar,
in de arme buurten bij de heide, meerdere gezinnen te zamen woonden. Achter de
hagen geleken het de ruige vellen van rustende reuzendieren, of heuvelgrotten onder
grauwgroen mos, waar de oude iepen en linden, ontbladerd in de nachtstormen, als
zware wachters met breed-gestrekte armen rondomme stonden. Zuidwaarts lagen de
verlaten akkers van den eng tegen de zachtzwellende heuvelen, langs wier breeden
rug een sparrenbosch statig tegen den hemel rees, op den laatsten uitlooper in
schaarscher en ranker geboomte, dat als verre zuilen zich vertoonde in het zilverlicht
der Octoberluchten. Naar het Oosten en het Westen strekten eenzame heiden zich
uit, zeer ver, tot waar oude vierkante torens tusschen het geboomte aan den horizont
over de ongebaande paden richting wezen. Op die heidevelden graasden de kudden
van enkele dorpen, die heiden en weiden in gemeenschappelijk erfbezit hadden. Van
de heuvelen af zag men noordwaarts de weiden, tot de Zuiderzee; zandstuivingen en
moerassen lagen dicht langs de kust; in de verte, op hoogere heideranden, rezen
donkere oude bosschen met reusachtig geboomte dat over den wild-verbrokkelden
zee-oever boog.
In het visschersdorp aan de zee kwam het volk, dat protestant was, des Zondags
bijeen in de verweerde kerk naast den zwaren toren; maar de heide-bevolking was
nog gebleven in het oude geloof en zij vierde het midzomerfeest, den schoonsten der
zomerdagen, aan Sint-Jan gewijd, in een vromen ommegang door de gele akkers
naar den eeuwenouden kerkhof, die op het hoogste punt lag dier streek. Daarheen
kwamen uit alle richtingen wegen, waarlangs, naar de legende, meer dan duizend
jaren reeds de dooden der omliggende dorpen gedragen werden.
Over die vreemde wegen ronddolend zelf de schoonheden van het land onverwacht
te ontdekken, op zijn vrije namiddagen en zelfs in den avond de bosschen en heiden
te doorzoeken, laat nog in den nacht de verhalen te lezen van het verleden der streek,
dat alles was voor Gijsbert een nieuwe vreugd in het jonge leven.
Op een zoelen en fijn-neveligen herfstmiddag was hij over de eenzame landwegen
gegaan naar de groote wouden langs de zee, met een wonderlijk voorgevoelen dat
hij Nora zou zien. Van een drietal hooge duinen leidde een breede laan, met geel
gras bevloerd, afwaarts naar de rustige wateren, zilverblank onder de grijze lucht.
Goud-mistig was de horizont boven de zee en de wouden en graslanden, die hij van
de heuvelen overzag. Beneden hem lag onder het verkleurde loover van zwaar-getakte
beuken een hoeve, het rieten dak bruin en goud van de gevallen najaarspracht. Er
was geen levend wezen te zien; de vensters staarden als blinde oogen in de
woudeenzaamheid, waar geen ander geluid door ging dan van neerruischende bladeren
en nabije golfjes op het strand. Gijsbert ging verder tusschen geurende
akkermaalsboschjes, tot hij onder een laag gewelf van lichtend-gele kastanjes trad
en het roode pannendak eener landelijke uitspanning zag, rieten prieeltjes, schommel
en wip, maar alles in de verlatenheid van verloren zomervreugd.
In een der prieeltjes rustte hij en staarde verrast naar de groote kastanjebladeren
die lichtend neerhingen van de laag-gestrekte takken. Het was over den gouden vloer
onder de zware boomen een inniger schijnsel dan van de zon, de afglans eener
ontluikende vreugdenrijke ziel, die eens wellicht hare schoonheid over dit oord had
doen stralen.
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Zich omwendende naar den rieten wand van het zomerhuisje bemerkte Gijsbert
eenige namen, gekrabbeld op de houten latten; opeens, met een onbedwongen kreet
van geluk, zag hij ook Nora's naam met eigen hand daar geschreven, en hij fluisterde
dien lieven naam herhaalde malen. Toen was het hem of een levend wezen hem
naderde, of hij hare gestalte naast zich voelde en hare stem tot hem sprak. Lichter
en schooner nog werd het stille woud; want hij wist dat hare voeten hier gegaan
waren en haar lach hier geklonken had. En blijder dan hij gekomen was, verliet hij
het plechtig-zwijgend oord en zwierf
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op-nieuw in den paden-doolhof van het kreupelhout, terwijl in de vallende schemering
het gebladerte stralen bleef van roode en gele glansen. Achter groene weiden ver zag
hij een oud stadje tusschen muren en wallen, vreemd als een vroeger-eeuwsche
herinnering opdoemend uit de violet-grijze dampen van den naderenden avond. Licht
en gelukkig gingen Gijsbert's schreden over de eenzame boschpaden en zijn oogen
dwaalden vol genot over grazige weiden langs een diepgegraven vaart naast den
ruigen boschrand. Hij dacht aan niets anders meer dan aan de schoonheid van den
eenzaam-genoten herfst, aan de heerlijkheid der jonge liefde, die hem de overige
wereld vergeten deed. Zijn verrukking steeg zoo hoog in de zacht-doorfluisterde
schemering, dat tusschen het geboomte telkens de gestalte zijner liefste verscheen,
die hem toewuifde en dan weer verdween. Door hooge en breede lanen, wier zwaar
gewelf nauwelijks het verbleekte luchtgoud liet glanzen, maar waar de gevallen
bladeren het vergaarde daglicht nog langen tijd in de woudduisternis opstraalden,
bereikte hij een hoofdweg. Nu kwam in het Oosten boven de stille landen de vurige
maanvlam zachtkens branden uit de rood-gouden dampen van den nacht; de verre
zeewind rilde even door de hoogste toppen achter hem en een huivering om de
eenzaamheid en die vroeger nooitgevonden schoonheid doorvoer Gijsbert's lichaam.
Hij kon den ontzaglijken last der nieuwe ontroeringen niet meer dragen en holde
plotseling over den weg, den naam zijner lieveling uitgillend in den maan gouden
nevelnacht. Eerst na een uur, toen hij weer tusschen de boerenhutten liep en achter
de kleine ruitjes het vertrouwelijke lamplicht zag, voelde hij de rust in zich terugkeeren
en zich om de nabijheid der menschen verheugd. Bij Kanteklaar ging hij den deel
op, waar in een kleinen hoek eene der juffers onder een oliepitje zat te werken, en
daar Gijsbert's verrukkingen tot de zoete bewustheid van het zekere bezit waren
gestild, zag hij, keuvelend een oogenblik, het schoone wonder van dit kleine licht
onder de duistere ruimte als een nieuw geschenk bij al de schoonheidservaringen
van het laatste levensjaar.
Echter, meerdere dier eenzame tochten brachten een ongekende begeerte in Gijsbert;
hij wenschte in woorden de nog vage droomen vast te houden, die zijn jonge ziel
zag in de koele maannachten en de matte schemeringen van het najaar. En daar hij
des avonds vaak las in de zangboeken der middeleeuwsche Latijnsche mystiek,
trachtte hij liederen te dichten die in even statig-rijke rythmen zijne liefde-visioenen
weergaven, de schoonheid zijner liefste, haar stralende hart, en de schoonheid der
goddelijke natuur rondom haar. Maar zijne pogingen brachten hem geen bevrediging.
Want hij zag te duidelijk, dat de macht zijner woorden beneden de heerlijke liederen
bleef, die enkelen der nieuw-opgestane dichters in Holland hadden geschreven, de
somber-trotsche en zwaar-plechtige regelen van Kloos en de luchter melodieuze
zangen van Perk. Die had hij vereerd sinds zijn jongensjaren, toen een wondere
wereld hem openging als hij, na de breed-rhetorische galmen van een oud
predikantengeslacht, plotseling stemmen hoorde als van vogelen in den morgenstond
en licht zag als van lentezon in een jong berkenboschje. Dit was de nieuw-geboren
litteratuur van Holland, die voor looze geluiden het vol-rijpe woord gaf, het
onwankelbaar-juiste; maar die ook zoo diep uit de diepst-gevoelige ziel van den
enkelen uitzonderingsmensch was opgekomen, dat zij voor slechts weinig anderen
toegankelijk was en in haar nieuwe vormen veel melancholische gevoelens als van
oud-geleefde harten uitte. De wereld zag zij somber en, onder de strooming van het
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vergane maar eenmaal grootsche Fransche naturalisme, beeldde zij in donkere
woorden de levende en strijdende maatschappij af.
Wat Gijsbert trachtte, was een uiterst-individueel verheerlijken van eigen
ontroeringen; hij beschreef, onder den invloed zijner architectuur-studiën, oude
bouwvallen-steden uit de groote tijden der historie, oorlogen en roemruchte koningen,
en het beeld zijner liefste plaatste hij op het toppunt der oude tijden en liet al de
volkeren dier vroegere eeuwen neerknielen voor haar, als ware haar verschijning op
aarde het doel geweest der wereldschepping, het uiterste einde der ge-
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beurtenissen. Het eenvoudige meisje dat nog de school bezocht en dat Gijsbert in
zijn verbeelding iederen dag zag gaan over de drukke straten der stad, werd door
hem in een sfeer van sneeuwwitte hoogheid geheven, en zoo verblindend werd den
jongen kunstenaar de gedachte aan haar, dat de maatschappij en het leven der andere
stervelingen hem geen overdenking en medegevoel meer waardig waren. Ook de
kunsten die hij liefhad en waarvoor hij eenigen aanleg voelde, wilde hij tot haar
verheerlijking doen dienen. Een tempel bouwen voor haar, zoo droomde hij op zijne
gangen in de schemering over de stille velden, een tempel voor haar op een hoogen
heuveltop, tusschen het sparrenbosch, met torens als van oude romaansche kloosters,
zwaar van vrome aandacht in den verbleekenden avondhemel; een tempel met een
eeredienst van kunstwerken, waar, als in Wagners Festspielhaus, statige drama's hare
schoonheid, hare goedheid, haar kinderlijk-zuiver hart, zuiver en jong als een
pasgeboren bloem in den uchtend, aan de stil-luisterende schare zouden openbaren;
waar het licht tusschen de zware zuilen en onder de hemelsche gewelven geheimzinnig
zou stralen, zooals hem de geboorte harer ziel een geheimvol wonder was. Dien
tempel wilde hij zelf bouwen, en hij maakte ontwerpen er voor, met schetsen van de
schilderingen der wanden en vensters. In al deze pogingen, dit jeugdige streven naar
een samenhangend geheel van kunst, was hij zich wel bewust van den grooten invloed
van zijn leermeester, wiens geweldige compositie-gave, die zijne werken als een
bloem deed opgroeien, in zijn geringste versieringsmotieven klaar zichtbaar was.
Gijsbert verdroomde zich in de plechtstatige middeleeuwen, wier haast bovenaardsche
figuren vreemd waren aan al de ijdelheid der kunst van den jongsten tijd. Van de
wild en plotseling geuitte kunst der modernen wendde zijn begeerte zich af; het
scheen hem alles, in schilder- en beeldhouwkunst, een overprikkeld streven naar
nooit-aanschouwde uiting, zoodat de grenzen der kunsten verdwenen. En dit was
oneerbiedig, zoo dacht hij, tegenover de Godheid, die perken gesteld heeft aan der
menschen vermogen en aan de materie van elke kunst. Krankzinnig zoekend naar
nieuwe vormen, maakten vele modernen de wanstaltigste sculptuur en de meest
onharmonische schilderijen; het impressionisme, dat zijn hoogte bereikt had, kon
niet meer overtroffen worden. Afgezien van het dogma dat de kunst van het schilderij
een ontaarding zou zijn, zooals eenigen tijd door sommigen werd verkondigd, scheen
hem deze uitingsvorm voorloopig niet wenschelijk, daar de zeldzame schoonheid
der Fransche en Hollandsche negentiend'-eeuwsche schilderkunst niet voorbij te
streven was. In de richtingen van Millet en zijn tijdgenooten, van de Marissen, van
Breitner en Vincent van Gogh, scheen hem het verste en allerschoonste bereikt, en
de beschouwing der tentoonstellingen van de kleine navolgers dier grooten bracht
slechts ergernis en verveling. Er was er geen, die het landschap met nieuwe oogen
aanzag; ieder wist nu uit de werken dier wegbereiders, hoe mooi de wouden en de
akkers en het landvolk waren, hoe heerlijk de lichte nevelen Holland kleurden en
hoe somber-schoon de schemering in Hollands roemrijkste stad over de oude gevels
en de besneeuwde bruggen kon versterven. Maar waartoe dit alles in zwakker tonen
herhaald? Hier was geen groei meer, zooals de historie der kunsten in den gang der
eeuwen wees. En daarom vluchtte Gijsbert te gretiger naar den machtigen tijd, toen
alle kunstvakken ter gemeenschappelijke vereering optogen en elk voor zich zelf
toch de verwonderlijkste bloeisels had voortgebracht.
Op de Zondagmiddagen, als hij niet bij zijn ouders in de stad was, zat hij op zijn
werkkamer in het huis des leermeesters en copiëerde daar uit groote en kostbare
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plaatwerken de ornamenten van oude wandschilderingen. In zijn oogen was zoo zeer
de harmonie dier oude kleuren opgenomen, van dat evenwichtige rood en groen, van
het herfstelijk geel en paars, dat buiten in de October-bosschen hij slechts van kleuren
te mijmeren liep en overal de saamstemmende muziek hoorde van het stervende
gebladert en der nevelige luchten en stralende woudvloeren. Hij begreep dat de wereld
niet vaal en grauw was, maar een
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oneindige wisseling van licht en heerlijke kleuren. Van zijn arbeid opziende had hij
vóór zich den tuin, waar de asters al verbloeiden en de kastanjeblaren de perken
dekten; dan, daarachter, het rieten dak van een groote hoeve en in het stil-dampige
verschiet de golvende akkers en de verre bosschen nader bij de zee. En schoone
rijzige gestalten, met ernstig-droeve oogen, staarden hem aan van de oude kerkmuren
in het boek vóór hem; wijd-geplooide gewaden omhulden hen en zij bewogen zich
zacht met eerbied en ingetogenheid. Het waren Heiligen en vrome Vorsten en zij
bevolkten Gijsbert's droomen, als hij weer in den avond langs den woudzoom ging.
Zoo verbeeldde hij zich de drama's der toekomst; niet als een pompeuze schijn der
onnavolgbare levenswerkelijkheid, maar in een nieuwe schijn-wereld, een eigen
werkelijkheid, die de geestes-oorlogen en de ziele-aandoeningen der menschheid in
strenge en statige schoonheid zou openbaren. O, de melancholische droomen op de
eenzame wegen, de droomen van zijn achttiende jaar, toen hij het leven nog voor
zich zag in de gouden schemerlucht achter het zacht-bewogen woud! De wind ging
door het heidekruid aan den rand der greppels; en elk plantje en elk verdord blad
werd hem zoo schoon als de gulden hemel, zoo schoon als zijne verre geliefde.
Wanneer het volkomen donker was, ging Gijsbert na den maaltijd bij het vuur zitten
schemeren, en onder het theelichtje beschouwde hij vaak het portret van Nora, dat
zij hem, na veel dringende beden, had toegezonden. Hij was dankbaar voor dit bezit,
want het verzekerde hem van de werkelijkheid van haar bestaan, waaraan hij soms,
in de eenzaamheid van extatische uren, niet meer geloofde. Ja, dan scheen zij hem
te schoon om werkelijk te leven in die wereldstad, wier rosse weerschijn hij aan den
horizont tegen den dampigen nachthemel zag. Maar in het oude bruin-betimmerde
vertrek, waar zij-zelve met haar huisgenooten in den zomer had vertoefd, leefde zij
naast hem, als hij lang zat te staren op haar lieflijke beeltenis.
Weer zat hij eens een schemer-uur te verdroomen, nog vol van de herfstgeuren
die tegen den avond opstegen, toen hij, geen lust gevoelende zich in architectuur- of
ornamentale studies te verdiepen, nadat juffer Kanteklaar de lamp had binnengebracht,
een kistje met oude schrifturen te voorschijn haalde. Het was een avond van mijmering
over vergane dingen; met het vallen der duisternis was de stilte heengegaan en
onstuimige wolken waren aangedreven; de wind zong wild door de hooge iepen op
den brink, over het oude dak van de herberg en deed de vlammen in den kachel loeien
onder zijn vlagen. Brieven en gedichten lagen voor Gijsbert op tafel en het verlangen
werd al sterker om den avond van het verleden weer te zien, nu het heden en de
toekomst als in een lichten morgenstond verrezen.
Hij staarde in het vuur. Het zinken en herleven der vlammen, die wilde onbegrepen
strijd, wekten de sluimerende dagen van voorheen uit den slaap der ziel.
De eerste dag was ver aan een horizont van schoone zilverige misten; het was een
gelukkige tijd van uchtendlijk ontwaken. Toen kwam, in een andere stad, een klare
zomerdag dat de zon straalde door hoog en bewogen gebladerte. Het was de dag die
hem voor 't eerst het meisje deed aanschouwen, naar wie later, jaren lang, zijn
gedachten henengingen. Zij staarden elkaar in de oogen, twee verwonderde kinderen
in de oude zomersche laan. En hebben zij wellicht toen reeds in elkanders blikken
hun vreemd-verstrengelde toekomst gezien?... Want in al de lieve visioenen van het
onherroepelijk vergane verscheen Zij nu, Ada. Hij zag zich gaan, een knaapje, met
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groene sparretakken in de hand, over de witte sneeuw van een helderen Kerstmorgen.
De klokken der stad klepelden vredig en vroolijk door de stille lucht; al de boomen
en de weiden waren wit. Zijne droomen voerden hem, in die jaren, door
sprookjesachtige verhalen, naar de Kerstviering van arme menschen in groote Duitsche
wouden, naar een ver en onbekend land, waar in een December-nacht koningen en
herders voortgingen in het licht van een groote ster en neerknielden bij de kribbe in

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 20

124
een armen stal. Het was de eerste lieflijke gewaarwording van den vrede van het
Christendom.
En Gijsbert dacht er aan hoe hij nu bij zijn leermeester die vredige tafereelen zag
afgebeeld in de stille kleuren van diens werk: een vorst-blauwe winternachtlucht met
gouden sterren boven de armelijke hutten van het witte heuvelland. Daarop dacht hij
aan zijn ouders die in de stad leefden en hij zag op-eens dat zij van zijne droomen
op dit oogenblik geen besef hadden. Hoe vreemd verwijdert een kind, een nieuw
wezen, zich van de ouden.... Toch waren er tijden geweest dat hij zijn vader liefhad
in warme liefde; dat hij 's avonds, wanneer zijn vader zich over hem boog en hem
goedennacht kuste, diep genoot van die zorgende vertrouwelijkheid. Waarom dan
had hij soms later zijn vuisten gebald, als hij het studeervertrek verliet waar hij door
zijn vader bestraft was? Waarom heeft hij hem zooveel verdriet aangedaan, door zijn
leermeesters en hun onderwijs te vervloeken? Want het was Gijsbert op school één
jarenlange duisternis, waarin alleen de gedachte aan Ada hem licht en kracht gaf.
En de schoone avonden kwamen voor zijne oogen op, dat hij haar zag, buiten in
het veld, de avonden die hem de dagen verdraaglijk deden zijn. Het was op een
landweg langs dicht-begroeide rietplassen, in bloeienden zomernamiddag. Achter
verre bosschen daalde de zon; langzaam keerden de hooiwagens terug van de gouden
en groene velden. Ada, het blanke gelaat gebogen naar een bundel wilde veldbloemen
die zij in de hand droeg, de blonde haren los waaiende op den wind, liep door de
hooge pluimen van gras en roode wilde-zuring. Maar snel ijlden de beelden der
herinnering. Nu werd de hemel versomberd door westelijke wolken, zwaar van regen.
De herfstwind voer door de vermolmde knotwilgen, al wilder joegen de toomelooze
wolkenhorden over akkers en wateren en wuivend geboomte. Het slanke blonde
meisje stond stil bij het hek van een weiland, plukte een bos grashalmen en hield ze
aan een paar koeien voor, die traag naderden. Als zij was heengegaan door het
iepenlaantje, stond Gijsbert lang nog stil bij het oude hek en nooit vermocht hij,...
waardoor wist hij niet,... te zeggen hoe lief hij haar had. Geen avond was er, die op
een anderen geleek. Zij hadden alle hun eigene schoonheid, hun eigen licht der
dalende zon, hun eigen droomen voor den jongen zwerver. En al waren er reeds veel
avonden geweest dat de regen de verre weiden omnevelde, er was er nog geen van
zoo woeste wolkenjachten uit het flonkerend westen, van zooveel bladerengeruisch
in de droevige stormklachten rondom hem, van zoo diepe somberte over de donkere
stad.
Hij stond daar strak te staren, leunend op het vermolmde hek, en voelde den wind
en den regen niet, maar zag slechts de langzaam-oplichtende stad en hoorde alleen
de doffe branding van die grenslooze zee van leven die golfde over de straten en
pleinen daar verre voor hem. Maar terwijl hij zijn gelaat diep boog en het grijze
visioen der avondstad en der hooge wilde luchten in zijn gesloten oogen trachtte te
bewaren, kwam een andere droom daarbij: Het was alsof hij in een andere stad leefde,
in veel later tijd, in een reusachtige wereldstad, en voor een venster stond met haar,
naar wie steeds zijn mijmering ging. Toen voelde hij plotseling dat hij zonder haar
niet leven kon, dat hij zijn armen om haar wilde slaan, maar dat het onmogelijk was.
Zijn oogen waren vochtig toen hij zijn gelaat ophief en weer in den wilden
Octoberavond rondzag. Vanwaar was opeens dat droomgezicht gekomen? Waar was
die kamer, met dat uitzicht over hooge daken en duistere woelige straten? Was dit
alles plotseling geboren uit de huivering van den wind en de somberte der wolken?
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Hij begreep het niet en dacht er niet lang meer over, maar hief zijn vuist wild op, en
ziende naar de jagende luchten en glimlachend om den neerstroomenden regen zeide
hij luid op: Zij zal mijn vrouw worden! Ik wil het en ik zal het leven zelf er toe
dwingen.... Dan, rustiger geworden, trad hij voort over het doorweekte pad, langs de
wild-zwiepende eschdoorns en elzenboschjes.
Zoo gingen de jaren voort en Ada vertrok naar het zuiden, naar de witte bergen,
waar-
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heen slechts zijn gedachten en zijn liefde haar volgen konden. Toen heeft hij haar
geschreven, wat de angstvallige knaap haar niet dorst te zeggen. Koud, verwonderd
en niet begrijpend wees zij zijne woorden terug. En toch, haar brief kustte hij hevig;
die was het eenige wat hij van haar had. En veel heeft hij er over geschreid. 's Nachts
lag hij uren lang wakker en dacht zich stervend; aan het benedeneinde van zijn bed
stond zij, ernstig en toch met een vreemden spottenden glimlach hem aanziend. Des
daags ging hij stille wegen; het was winter en de menschen joelden op de ijsvelden
buiten de stad; hun gelukkige stemmen en een ijle muziek woeien hem aan over de
witte landen. Maar op zijne wegen was het eenzaam, en eenzamer nog op den kerkhof.
Daar vond hij het genot der mijmering, de schoonheid van den dood, dien hij nog
niet kende van aangezicht tot aangezicht.
Toch, dien winter zou hij hem voor het eerst zien. Zijn grootmoeder, die hij altijd
zeer had lief gehad, was gestorven. Zij woonde in het oosten van het land, aan den
Rijn. Jaren achtereen bezocht hij met de anderen haar des zomers. Vaak gingen zij
naar buiten, naar een uitspanning in de bosschen of op een der heuvelen aan de rivier.
Als de ouderen rustig bijeen zaten, thee-drinkend in een prieel, ging Gijsbert dieper
het bosch in, langs beken en vijvers, en vond steeds schoonheid en geluk in het
eenzaam dwalen en mijmeren, in het zien van den rooden zonnebrand achter de
donkere beuken en dennen. Daar zongen nog vogelen laat in de schemering. En
kwam hij terug, als het al donker was, dan zaten de ouden bij het stille theelicht nog
te praten, de voor allen bezorgde en liefderijke grootmoeder diep achter in het prieel.
In den winter van haren dood waren de breede uiterwaarden overstroomd en
machtige ijslegers dreven naar het Westen. Tot den horizont was het lage land grauw
van wilde vloeden. Gijsbert zag dit, toen hij met zijn vader en moeder naar het
ziekenhuis reed, waar grootmoeder gestorven was en dat op den heuvelzoom stond.
Zij hadden hem meegenomen, hoewel hij er niet om gevraagd had; maar zij schenen
te begrijpen dat hij het wenschte. Toen heeft hij de trekken zijner grootmoeder voor
het laatst gezien. Het gelaat was strak en grauw, maar rustig schoon en goed de plooi
van den ouden mond, die de kinderen zoo vaak gekust had. Het lichaam was geheel
in het wit. Zij lag wel erg verlaten, in een huisje in den tuin, en om bij haar te komen
moesten zij over de hardbevroren sneeuw loopen. De kerkhof was ver buiten de stad;
de trage rit duurde lang. Door het open raampje van het rijtuig ademde Gijsbert de
zuivere koude winterlucht in. De zon scheen op de sneeuw, over het heuvelig
landschap; het was een schoone blijde dag, die eerste dag dat het geliefde oude
lichaam niet meer boven de aarde vertoeven zou. Toen de rijtuigen op den terugrit
de dalende wegen afsnelden, moest hij aldoor denken aan de verheven-eenvoudige
woorden van zijn lievelingsdichter:
O, éénmaal nog te weenen!
Als men gestorven is,
Dan gaan de menschen henen,
En meê de droefenis.
Dan lachen en dan praten
Zij weder als van ouds....
Ver van de drukke straten
Daar ligt alleen iets kouds.

Ook voor Gijsbert ijlde het leven weer verder; hij ging weer lachen en praten.
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Ja, veel droefheid was nu uit zijn leven geweken.... Hij werd zich plotseling het heden
weer bewust en hoorde den wind huilen door den schoorsteen en gieren door het
kreunend geboomte; terwijl hij in zichzelven een stil en gouden licht zag, het zuivere
licht van dien onvergetelijken zomeruchtend. 't Was het nieuwe leven - dit voelde
hij duidelijk - en al het oude had afgedaan. Daar lag vóór hem Ada's brief, die een
jaar geleden hem zoo rampzalig had gemaakt! Waartoe, dacht hij, de overblijfselen
van een vergaan verleden nog langer te behouden, als grafmonumenten boven de
onvruchtbaar geworden dagen van voorheen.... Het hart van Ada was hem
onbereikbaar gebleken; haar koele trots scheen onaandoenlijk voor de
gewoon-menschelijke ontroeringen, waarnaar hij verlangde. Hij moest gedwaald
hebben in de verwarrende begeerten

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 20

126
der pas ontwaakte jeugd; zeker had hij zich door de schoonheid van blonde lokken
en blank gelaat, door den trots van oogen en den spot van woorden laten overweldigen
en zijn verbijsterde vereering voor liefde aangezien.... Maar nu, deze nieuwe wereld
had hem anders geleerd. Hij was in de sfeer gekomen eener mystieke kunst, die Ada
zeker vijandig zou zijn; hij had een vrouwelijk wezen ontmoet, dat al de lieflijkheid
bezat die aan Ada vreemd was, al de zachtheid en deemoed, de eenvoud en
argeloosheid die aan Ada's wezen niet verwant waren. En toch, ondanks al de bekoring
die van Nora, van de mijmering over haar, uitging, besefte Gijsbert dat zij het ruime
miste dat aan Ada's ziel de pracht gaf van een herfstlijke zee of een wild
bergenlandschap. Maar op die geheimvolle hoogten kon hij niet komen, terwijl de
lentewijdheid van Nora's kinderlijk hart voor hem openlag als een bloeiende landouw.
Neen, het verledene was voorbij, het leven moest worden opgebouwd en het
nutteloos-gewordene vernietigd zijn!
Gijsbert nam den brief dien hij den vorigen herfst zoo onstuimig aan zijn lippen
had gedrukt en las nog eenmaal. Maar alles was hem vreemd geworden; de woorden
gaven hem geen ontroering meer en evenmin het vreemde schrift, dat niet van een
meisje geleek. De geur die ervan uitging, bracht hem nog even oude beelden voor
oogen, maar hij zag dat alles dood lag achter onherroepelijk gesloten poorten. En hij
herinnerde zich den zomeravond toen hij van de heuvelen daalde naar het dorp en
het nieuwe leven hem daar in het groene dal wachtte; hoe reeds toen het vermoeden
in hem was gerezen dat hij op een tweesprong zijns levens stond.
Gijsbert vouwde den brief in-een en wierp hem in het vuur. Daar verbrandde het
heilig-gewaande, dat hij eens gekust had; daar ging de herinnering heen aan enkele
jaren vol smartelijke verwachting; daar sloot hij zijne oogen voor wat zijn ongeduld
niet bereiken kon. Maar het moest weg uit zijn leven, want hij wilde verder gaan.
(Wordt vervolgd).

Sooike en zijn vriendjes,
door Frans Verschoren.
Mie had de tafel in 't midden van de keuken geschoven, voor heur gemak, niet te ver
van de stoof, waar de strijkijzers opstonden, gloeiend heet. Aan heur rechterzij stond
de groote mand, met witte, klammige waschgoed hoog opgetorend, handdoeken,
zakdoeken, hemden, lakens, fluwijnen en nog handdoeken, alles ondereen. Den
heelen godsjeugdigen dag had ze daar nu heur werk mee, strijken, strijken, strijken,
tot 's avonds laat, en geen oogenblik mocht ze verletten, om te gaan sjouwelen, aan
de deur, met andere wijven uit de buurt, of ze kreeg niet gedaan vandaag met den
grooten strijk. Een vent, zes bengels van jongens - en zoo'n ruffel als Sooike, heur
oudste, was! - daarbij nog een gebrekkige sukkelaar van een vader, en zij zelf dan!
't Was geen klein dingen om zoo alles voor allemaal proper en in orde te houden en
aan ieder het zijne te geven, op uur en stond!
Mie stond het allemaal te bepeinzen, al strijkend, en haar rechterarm voer heen en
weer, en het zware, heete ijzer gleed zoetekes over 't linnen, zoo dat kreuken en
vouwen eruit gingen, tot het witte waschgoed, schoon effen en glad, voor heur te
glanzen lag. Als heur ijzer te koud werd, nam z' een ander van 't vuur en bracht het
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eerst bij heur kaak om te voelen of het niet te heet stond en er geen gevaar was heur
goed te verzengen of te verschroeien; en dan ging z' aan 't werk weerom. Behendig
plooide ze, met heur linkerhand, ieder stuk naar zijn aard en volgens vasten regel;
en het strijkijzer dreunde en dofte van tijd tot tijd zwaar neer, om weerbarstige linken
en plooien schoonekes weg te krijgen.
In den hoek, achter 't raam, zat oude Tist, de arme vent, versleten, snullig en half
lam, die bij zijn dochter inwoonde, en daar maar stillekes zat, den heelen dag en
iederen dag, vol pijn en miserie, tot last en ongemak van zijn eigen zelf en van de
anderen, die daar
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simpellijk zat den dood af te wachten, die niet komen wilde. Voor Mie en Neel, heure
vent, was hij een oude grolpot, een lastverkooper, die maar best sterven zou. Want
was het een leven, daar zoo in der eeuwigheid te zitten kermen en krochen, met
lamme, versleten beenen, met stijve armen en vingers, kromgegroeid en
scheefgetrokken van 't rhumatism. Zijn leven lang, zoolang Tist een slag had kunnen
werken, was hij hoekvergulder geweest, in eene kaartenfabriek. Vroeger, veel vroeger,
't was nu al zooveel jaren voorbij, des Zondags en in zijnen vrijen tijd, ging hij uit
visschen, altijd maar visschen, nu met de lijn, uren en uren aan éen stuk, roerloos
zittend op den boord van vijver of rivier, dan met de fuik, op palingvangst, of ook
wel met kruis- of sleepnet, badend, bij tij en ontij, door 't killige nat van venen,
moerassen en poelen; en nu zat hij daar, met zijn arme lijf vol pijn, heelemaal stram
en kromgegroeid van rhumatism. Hij kon zich zelf bijna niet meer behelpen; Mie
moest hem in en uit zijn bed doen als een kind, zijn kleeren aantrekken, hem aan
tafel zetten of aan 't raam, waar hij heelder dagen zat te grommen van aimij! mijn
been, aimij! mijn schouder, te klagen, dat hij niet gemakkelijk zat, dat de zon op hem
scheen, dat het tochtte, dat het te warm of te koud was.
De achterdeur stond open; 't was volop zomer en buiten, hoog in de lucht, hing de
zon te vuren met al heur geweld. Mie had het lastig en danig warm bij 't vuur en ze
bloosde en glom van de blakende hitte. In het kleine moeshofje, achter het huis,
hoorde ze heur jongste gastjes spelen en joelen, nu eens lawaaierig lachen met
gichelende stemmekes, dan weer, een oogenblik daarna, nebbig schetteren en tateren
ondereen, kibbelend en vechtend om een pruts. Dan kwam er soms een
binnengestormd, met kaken, zwart bemorst van afgeveegde tranen, en hing aan
moeders rokken, om hulp en tusschenkomst; maar Mie joeg de lastige bengels den
huize uit; dat ze heur met rust zouden laten, en spelen en braaf zijn, in den hof.
't Was middag. Op het beggijnhofkerkske ging een klokske aan 't kleppen, haastig,
gejaagd: bim, bam, bim, bam, kom, gauw...; toen ging, op den toren der groote kerk,
de beiaard aan 't roeren en aan 't tokkelen en de tonen kwamen aangehuppeld, alover
de daken der huizen buitelend, en ze tjippelden de lucht in, openbarstend als
klankbobbels; onderwijl bromde de angelusklok, driemaal drie, met zwaar plechtigen
galm. Stoomfluiten en sirenen, gilden en snerpten in al de fabrieken, en de straten
van 't stille stadje stonden in eens in rep en roer. Uit de bots openmuilende poorten
van werkhuizen en ateliers, gulpten de pootige wroeters naar buiten,
kloonenklepperend op de luidruchtige straatkeien, met haastigen armzwaai hun
bovenvest aantrekkend, terwijl ze al voorholden langs de huizen, naar de soep en het
middagmaal, en een beetje rust. In groepjes renden ze de straten door, voorover
gekromd, met hooge ruggen, breed-uit zwierende armen, doorgezakte knieën en
moeë, bleeke gezichten en ze verdwenen in zijstraten, stegen en achterbuurten, waar
ze woonden, groezemoezig ondereen.
Neel kwam thuis en viel neer op een stoel, aan de gedekte tafel.
- ‘Is 't gereed? Schep maar op!’ bromde hij naar Mie toe.
En ze schepte de soep uit, die dampte in de tellooren. De rumoerige gastjes zaten
mee rond, en aten. Oude Tist lepelde sukkelachtig den dunnen kost naar binnen, met
zijn bibberhand.
- ‘Waar zit onze Sooi weer?’ gromde vader, na de soep.
- ‘Ja, waar mag die weer zitten, die straatbengel!’ kijfde moeder.
- ‘Ha! zijt ge daar eindelijk!’
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Sooike kwam binnen, langs de achterdeur, met zijn tamme muschke op zijn
schouder. De anders zoo vranke bengel kwam stilletjes binnengeslopen, betetterd,
en loerde zijlings naar het vogeltje, dat rustig zitten bleef, tegen het baaske zijn kaak
aangedromd.
- ‘Van waar komt ge nu nog; en - zie nu, wat voor gezicht?’ kijfde vader.
Sooi had gevochten met een grooten lummel uit zijn school, dien hij geplaagd
had, tot ze samen waren aan 't batteren gegaan, en hij was er van af geraakt, met een
buil op zijn hoofd, en een blauw oog, en de belofte van
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nog meer te krijgen, een anderen keer, als hij nog lust had om opnieuw te beginnen.
Sooi had niet geschreeuwd, dat deed hij nooit; maar hij was wel besloten het dien
grooten loebas betaald te zetten; en nu wist hij al eens niet dat zijn oog zoo leelijk
was geworden, van dien harden bonk, dien hij gekregen had, heelemaal purper en
blauw en zwart omkringd: Hij stond daar zoo maar, zijn tamme muschke te streelen,
aaiend met vriendelijke vingers over het koppeken en de vlerkjes van 't beestje.
- ‘Awel, awel, wat is er geweest, jongen, dat g'er zoo lief uitziet?’ Ze bekeken hem
nu allemaal, en hij loog maar:
- ‘Tegen 'nen muur geloopen, op den hoek van 't Bekestraatje.’
- ‘En uw broek dan, is die daar kapot van gegaan?’
- ‘Aan 'nen nagel blijven hangen, in mijn bank, op school!’
En hij kroop op zijn opengebleven plaatske, aan tafel, met zijn muschke, dat op
zijnen stoelrug wipte, achter hem.
Sooike was de oudste van de zes: een klein kereltje, vol leven en vuur, met kwik
in zijn armen en beenen. Geen gebenedijd minuutje kon hij stilzitten, en al etend,
wippelden zijn voeten om en weer, tegen de sporten van zijnen stoel, of hij stampte
en plaagde Frits, den kleinen, zwarten hond, die onder tafel rondliep, bedelend om
brokjes; en onderwijl voederde Sooike zijn muschke: hij draaide zich telkens om,
op zijnen stoel, en het beestje kwam het eten pikken van tusschen het baaske zijn
lippen en het dronk uit zijnen mond. Want het was een heel tam muschke, door
Sooike zelf, met veel moeite en zorg, grootgekweekt, en 't was zijn beste vriend, en
het kostelijkste van al dat hij bezat.
Wel, God, peinsde Mie soms, als ze zooveel moest afzien met al heur andere
kinderen, als ze met dezen bengel al had afgezien! Gelukkiglijk waren de anderen
wat stiller van aard, want wat moest het anders toch worden met heur, en wie zou er
baas over spelen en ze allemaal houden in 't rechte spoor? Gisteren nog had hij een
ruit uitgesmeten, met zijn pindop, die uit de pees was geschoten, en Mie had ze
schoonekes mogen betalen, om verderen last met de buren te vermijden; de nietdeugd
had het moeten beboeten met een duchtig pak slaag. Maar, mensch-lief, wat zat hij
er allemaal mee in? Slaag? Heur arm was moegeslagen en Sooi voelde 't niet meer,
wilde ruffel als hij was! En van niets was hij bang, hij kende vaar noch vrees: sloot
ze hem in den kelder of op zolder, op water en brood, heelder dagen lang, hij bleef
schoonekes zitten, zijn straf uitdoen, zonder kikken of mikken; 't hielp allemaal niets
en hij begon seffens van her met versche poetsen en kwade perten. Toen hij nog een
heel kleine jongen was, en met moeite loopen kon, had ze hem soms vast moeten
binden, met een koord, aan een tafelpoot, omdat hij rondkroop in huis, kruifelend
op handen en voeten, van stoel tot stoel, de potten omver trok, of de tassen van de
tafel sleurde, de kolen uit den bak smeet, stoelen omgooide of voor de stoof ging
liggen, om te kijken naar de rooden vuurmond van den aschbak, en naar de kooltjes,
die neervielen, op 't gevaar af van zich te verbranden; 't Kwaad stak hem in 't bloed,
meende Mie, de deugnieterij was in zijn lijf geroest.
Al heel vroeg had ze hem naar school gezonden, met hoop op beterschap; en
inderdaad de grootste last was er toen ook voor heur van af; van tijd tot tijd kwam
het toch weer thuis, wat al deugnieterij en kwade streken hij uitstak in de klas, of 's
Zondags en in verloftijd, met andere bengels en haantjes-vooruit - 't waren allemaal
Sooikes beste vriendjes - en hoe ze ravotten en brakten in bosschen en weiden, rond
de stad. Geschramd, met verhakkelde lodders van kleeren, met builen op 't hoofd of
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bebloede beenen, kwam hij bijna dagelijks thuis, maar het vlugge kereltje wist altijd
zijn onschuld zoo fijnekes te bewijzen met allerlei leugens en schoone verzinsels,
nettekes uitgedacht en aaneengesponnen. Tweemaal was het nogal erg geworden en
had de politie zich ermede bemoeid. Ze waren bij Mie gekomen omdat ze Sooike
hadden geknipt in een hof, aan 't peren stelen, of aan 't vogels rooven; en 't waren
zijn proefstukken niet meer! Ze hadden het kereltje bedreigd met verbeteringshuis,
waarin hij zou worden opgesloten, tot zijn
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een en twintig jaar! Hij lachte er wat schoonekes mee: 't Was immers allemaal maar
praat en losse bedreiging! Mie zag er geen beetje mee af, met heuren oudste! En
toch, en toch! Diep in heur hart hield z'er wel van, van den vroolijken bengel, want
in den grond was hij niet boos van aard, in 't geheel niet! Hij zag zijn moeke wel
gaarne, en als hij iets voor heur doen mocht, boodschappen of een handje uitsteken
in 't huishouden, water aanhalen, hout klieven voor 't vuur, droge blaren gaan scharen
in 't bosch of paardevijgen rapen langs de straten, voor hun aardappelmest, in den
uitkomen, 't was hem nooit te lastig, of te zwaar. En zijn broerkes dan? Door een
vuur zou hij er voor vliegen! 't Is waar, thuis zaten z' elkander wel eens in 't haar,
maar op straat mocht er niemand een handje naar uitsteken of Sooike was er bij en
trok hun partij en hij vocht voor hen, als 't nood deed. En nooit zou hij zijn snoeperijen
alleen opsmullen en als hij appels of peren had - al waren ze eerlijk gerobberd! - hij
paartte deftig mee, tot den laatsten toe!
Dien namiddag - 't was Donderdag, en geen klas - waren ze vrij. Den heelen langen
namiddag waren ze vrij en hadden ze niets uit te richten, dan te ravotten en te brakken,
en hun schelmstukken te bepeinzen, die ze dan uitvoeren zouen.
Tien minuten voor den éenen, juist zooals alle andere werkdagen, was vader naar
de fabriek getrokken, met zijn boterhammen in een linnen beursje, en een blikken
busje, vol kwanselenden koffie, in zijn vestzak verborgen. Vader was weg naar zijn
werk, tot 's avonds toe.
Oude Tist zat aan 't raam, te suffen en te dubben, ongelukkig om 't ellendige van
zijn eeuwige pijnuitstaan en het droevige voelen en weten, dat hij er te veel zat, van
geen tel, wenschend, luid op soms:
- ‘Och, was ik maar dood.... Dan waart ge van mij af....’
Mie stond weerom achter heur plank, te strijken, al maar strijken, armend naar
links, naar rechts en weerom, plooiend, deukend met het heete ijzer op ongewillige
vouwen, en als de waschmand leeg was, ging ze naar den kelder, om verschen
voorraad klamme goed.
Ze had heur jongens de straat opgestuurd:
- ‘Gaat maar spelen! En laat me gerust! Loopt maar mee, Lowieke en Jefke. Alla,
Peerke, de straat op!... En als hij wat uitzet, komt me dan maar roepen!’
Het jongste ventje bleef rondkruipen in huis; de anderen liepen met Sooike mee,
en allemaal samen, de jongens en meisjes uit de heele buurt, lagen ze nu te ravotten
en te stoeien ondereen.
De jongens speelden in d' o, met de marbels en ze beenden haastig heen en weer,
van de meet naar de groote ronde o, die ze met hunnen hiel in 't zand hadden
getrokken, en waar hun marbels in stonden, die z' eruit moesten knippen; ze schoten,
ieder op zijnen toer, wel zorgend met hunnen ijzeren kogel niet in d' o te blijven
liggen, want dan waren z' er aan en uit het spel; ze beenden om en om, en loerden
naar voordeelige plaatsjes, waar ze loos zouden liggen, buiten gevaar, zorgend om
niet te ver van de marbels te bollen, en ze gemakkelijk te kunnen treffen, beducht
tevens van te dicht bij een makkerke te komen, die dan hunnen kogel zou kunnen
raken en hen doodschieten, zonder gena! ze speelden rumoerig en vielen seffens
luide aan 't tieren als een oneerlijke speler aarzakken of pooteren wilde. Ze duldden
niet het minste bedrog en kenden elkaars listen; en ze raasden en twistten ondereen,
bij twijfelachtige gevallen, om te weten of een makker geraakt was en dood, ofwel
niet! ze beriepen zich op de omstaande kijkers, die moesten getuigen; ze steunden
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op vaste wetten van 't spel, of op aangenomen gebruiken en gewoonten; ze zwermden
dooreen, en overschreeuwden elkaar, woest tierend:
- ‘'k Heb u geraakt, een heel beetje maar, en 'k heb “verroere-mijn” geroepen!...’
Maar de getroffen baas keelde tegen, borst vooruit, uitdagend, en zijn vuisten
toegekrampt, dreigend gereed:
- ‘Ge liegt het, snotter, ge zijt 'nen aarzak!’
- ‘Wel geraakt!’ riep een andere er tusschen.
- ‘En “verroere-mijn” dan?’
- ‘Verroere-mijn’ telt niet mee; we had-
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den 't voorop gezêe!...’ Ze verzoenden zich met elkaar, of ze staakten het spel, als
geen der twisters toegeven wou en dan gingen z' eenvoudig elders meedoen, aan
andere vreugde.
De meisjes zaten voor de dorpels der huizen geknield, dicht bijeen, in troepjes
neergehurkt, met hun ronde rokjes uiteen, en ze bikkelden, de beenen bikkels behendig
omkeerend met vlugge vingers, onderwijl het balleke hoog opsmijtend, om het, na
éen enkelen bonk op den hard-blauwen dorpelsteen, weer op te grijpen in hun rappe
pollekes. Ze speelden ‘'t groot’ of ‘'t klein’, al naar gelang van hun behendigheid in
't spel. De koppekes en de oogskes der kijksters gingen mee, met het balleke, de lucht
in, en ze beloerden de handjes der speelsters, om mogelijk bedrog te bespeuren - of
het smijten en 't keeren en 't grijpen van bikkels en bal wel gebeurde met éenen pol
- en ze keken gedurig de bikkels na - of ze wel lagen en gedraaid werden volgens de
regels en 't vaste gebruik. Ze hingen aan 't spel, met lijf en ziel, en ze vroegen,
vluggelings aan elkaar, tusschen twee speelbeurten in, berekenend wie 't beste stond
en de meeste kans had van winnen:
- ‘Waar zijt g' al?’
- ‘Ikke? In mijn “ruggels”!’
- ‘Ik in mijn “putters”!’
Een ander was in haar ‘staanders’, en ze wisten van uur noch tijd. Toen Sooike
buiten gekomen was met zijn broerkes, droeg hij zijn muschke op zijn vuist, hij aaide
nog eens vriendelijk met zijn kaak over 't koppeken en de vlerkjes van 't beestje, hij
kuste 't nog eens en toen smeet hij 't de lucht in en het mocht vliegen waar het wou,
terwijl het baasje zou spelen. Het tamme muschje wipte 't dak op, en vloog in de
boomen, heelemaal vrij, tot 's avonds, als den donkere zou komen. Dan zou Sooike
het beestje teruglokken, zoetekes fluitend, en het vogeltje zou weerom komen
gevlogen, op het ventje's uitgestoken hand, om vandaar op zijn schouder te wippen.
En samen zouden ze slapen gaan, Sooie in zijn beddeke, onder de pannen, en het
muschke in zijn kooitje, aan den muur.
Sooike en de grootste jongens uit de straat waren samen aan 't footballen, met een
bal, dien ze zelf hadden gemaakt van lodders en vodden, hobbeldesobbel
samengebonden met een koord. Hadden ze maar eens een echte footbal gehad, zooals
de rijke jongens, die ze zoo dikwijls bezig zagen, in hun gekleurde truien, op hun
speelterrein, achter de statie, in 't opene veld! Maar toch, zoo ging 't ook. Ze holden
en stormden de straat op en af, de loddervod achterna. Ze botsten tegen een aan,
smeten elkaar overhoop en stampten, met woest geweld hun beenen uitsmijtend,
vooruit en op zij; ze schupten tegen elkaars schenen, maar ze voelden geen pijn en
klavierden den bal achterna, die lam hobbelde over de keien, met plotse snokken en
dwaze sprongen. Ze stuikten soms neer, getweeën, gedrieën overhoop, maar ze
spartelden recht en ze vlogen vooruit, al hijgend en blazend van 't geweldige spelen
in de warme straat.
Daar gingen z' aan 't roepen en 't tieren:
- ‘Op zij! Uit den weg!’
En ze holden op een troepje meisjes af, die rustig in 't koordeken dansten. Twee
vriendinnekes draaiden 't zeeltje, dat het zwiepte door de lucht, en ze waren juist zoo
lustig aan 't zingen:
'k Ben van den nacht naar d' hel geweest,
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de duivels waren aan 't eten;
Lucifer zat in den hoek
met een kotje in zijn broek;
't was geen groot, 't was geen klein,
't kon toch maar een kotje zijn!

Maar de lodderbal kwam plots afgerobbeld, Sooi met zijn bende afgestormd en het
liedje werd afgekapt! De rokskes stoven uiteen en hooge stemmekes gilden de wilde
bengels achterna:
- ‘Laat ons gerust! Leelijke apen!...’
Maar de jongens kregen het danig warm, van het geweldige stormen op en neer,
straat in, straat uit. De zon hing nog hoog in den hemel, te vuren en te laaien, zonder
dat het minste wolkje wat frissche koelte of lommer bracht. De jongens lagen nu uit
te blazen, in de schaduw, gerugd tegen een muur, met hun beenen plat-uit op den
grond. Sooi lag daar, met Dolf van den smid, Fritske van den bakker, en Rikske, en
Tuur, de ergste brakken van heel de buurt en de beste
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vriendjes onder elkaar. Ze hadden hun vest losgemaakt en hun hemd en dat wuifden
ze nu, op en neer, om wat frissche lucht en koelte, want het zweet parelde op hun
bloote vel en liep kriewelend neer langs hun borst. 't Was onverdragelijk heet.
De jongens lagen daar zoo maar, lui uitgestrekt op den grond; en ze verveelden
zich seffens. Ze begonnen te zinnen op ander plezier.
Sooi vroeg het aan zijn makkers:
- ‘Naar den Konijnenberg, mannen?....’
Seffens tintelde de vreugde in hun deugnietenoogen. De Konijnenberg, dat was
een uurke gaans, de stad uit, door velden en akkers, tot ginder, heel verre, aan den
heiderand. Daar lag de Konijnenberg, een rij zandige heuvelruggen, grootendeels
met hei en dennen beplant, heuveltjes die op en neer zwaaiden, te beginnen van achter
het kerkske van Vorselaar, steeds hooger klimmend en verder de hei in, tot aan den
laatsten en hoogsten top, die heelemaal kaal lag langs eenen kant, en tamelijk steil
neerwaarts golfde, en waar de jongens het heerlijkste speelterrein vonden, dat men
uitdenken kon. Daar zouden ze heengaan en loopen, stormen, den berg op en af, en
zich rollen en wentelen, duikelen, hals over kop, in 't gele, warme stuifzand, dat op
zou vliegen, bepoeierend hun handen, hun bloote voeten en hunnen kop. Ze zouden
elkaar begraven in 't zand, dat zou kruipen in hun broek, onder hun hemd, in hunnen
mond en in hun ooren, maar dat ze, wild spartelend en beenenslaand, seffens zouden
voelen wegrijzen langs alle kanten, en dan zouden z' opnieuw gaan beginnen. En als
ze moe zouden zijn van 't spelen en van 't loopen, dan zouen ze gaan liggen boven
op den top, en heel de streek overkijken, die vaalros alom te heuvelen ligt, en de
kerktorens tellen van al de dorpen uit het ronde; en dan zouden ze, langs den
dorpskant, de boerkes gaan plagen, de arme boerkes van Vorselaar, die werken op
hun magere akkers, aan den voet van den berg. En ze zouden roepen en plagen, tot
de boerenknapen af zouden komen en zoo zouen ze lekker aan 't vechten geraken,
zij, de jongens van de stad, tegen die van den buiten! Want dat was hun grootste
plezier! Maar ze moesten met hun velen zijn, en de sterksten uit hun straat, om de
overhand te houden. Ze voelden het versche plezier al opkomen en ze waren seffens
gereed. Ze kozen nog een paar kloeke makkerkes uit, die mee mochten gaan, en ze
trokken, blij taterend, de straat uit.
De broerkes van Sooi waren te klein, en ze mochten niet mee; maar ze hadden het
gehoord en gezien, en ze liepen nu dadelijk naar moeder; ze stormden binnen, al
taterend ondereen:
- ‘Moe!... moeke!...’
- ‘Wat is er weeral? Heeft hij weer wat uitgezet?’
- ‘Hij is weg, moe!.... Met Tuurke en Rikke; en ons ook al, moe!’ ze babbelden
allemaal te samen, met veel misbaar van armen en handen, met groot-opene oogen,
die zeien: oei, oei! hoe erg het weer was!
- ‘Naar den Konijnenberg; ze gaan vechten, tegen de boeren! Ginderverre gaan
ze nog; ginder, zie....’
En ze stonden in 't deurgat en vingerden de bengels achterna, die juist den hoek
omsloegen, de straat uit en weg.
- ‘Och, God, zei Mie, heeft hij nog niet genoeg gehad vandaag! Laat hem maar
loopen, den bengel!... 'k Wou dat ik hem nooit meer weer zag, zoo waar ik het zeg!...
'k Wou dat ik er van af was, zoo'n nietsweerd als hij is!’
Mie zei het zoo maar, en ging voort met strijken, al maar strijken.
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- ‘Aïmy, oei, oei... kermde Tist in zijn hoekske, mijn been, aïmy....’
Ze liepen de stad uit, het veld in, door akkers en beemden, naar Vosselaar toe, en
den Konijnenberg.
Ze zegden niet veel ondereen, ze trokken zich ieder een takske van de elzenstruiken,
die harrewarrig streuvelden langsheen de grachten; ze stroopten er de blaren af en
nu striemden ze, met het twijgje, bloemen en grashalmen in stukken kapot. Ze bleven
soms wat staan treuzelen, gapend naar een vogeltje, dat ergens verborgen in 't hout
te kneuteren zat, zich afvragend waar 't beestje wel ergens nestelen kon, ze smeten
met
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steenen of aardkluiten naar de kiekens, die door de velden tjippelden, om de
boerderijen; ze keken eens na, of de hazelnoten in de kanten nog niet rijp waren;
maar de bolsters waren nog te groen, en in 't nootje stak nog niets dan malsche merg,
met een heel kleine, witgele kern, zonder smaak. Dan wipten ze en slingerslangden,
de eene voor, de andere na, over de grachten langs de baan, elkaar achtervolgend;
ze dweerschten door een stuk dennenbosch en geraakten zoo eindelijk aan het smalle
waterloopje, waar ze soms gingen bliekskes vangen, met een kromgebogen speld en
een pier, of hagedisjes, roodbruin gebuikt.
Aan een bocht verbreedde het riviertje plots tot een kleine kom, helder en
koelfrisch, waar groote waterspinnen op rondbeenden, bedrijvig scharrelend,
schrankelend, stroomop, schrijvend met hun langgelede pooten, die het spiegelklare
nat rimpelen deden.
Ze stonden stil, bekeken elkaar en in een oogwenk was 't afgesproken en beslist!
Baden!
Schoenen en kousen vlogen uit, de broeken slobberden neer en onderwijl trokken
z' hun hemd alover hun hoofd en boef! ze plonsten in 't water. God! Nu hadden ze 't
leven!
Van af den rivierboord ploften ze 't ondiepe water in, dat opzwiepte in zilveren
gestraal en het koele nat perelde op hun lijf. Als ze rechtop stonden, reikte 't water
een klein eind boven hun knieën, maar ze hurkten neer en ploeterden rond, met hun
armen rondwiekend in 't nat; ze gingen liggen, lang-uit, steunend met hun handen
op den bodem, en ze klauwden en dalkten met beenen en voeten, als wilden ze
zwemmen. Het water kookte en schuimde en heelder geuten gulpten en dresten hun
in oogen en mond; ze stompten elkaar, ze joelden en kraaiden van de deugd; ze
vergaten de boerkes, met wien ze vechten gingen, en den heelen Konijnenberg! En
bleven plonsen en duikelen in 't lekker nat!
Sooi was terug den dijk opgekropen. Hij besmeurde zijn natte borst; zijn armen
en beenen met zand, dat vuil klodderig plakken bleef aan zijn vel, en, als een drollige,
zwarte duivel, bevaagd en bespetterd, sprong hij terug in 't water en dadelijk was hij
weer proper en heelemaal wit! zijn makkers deden het na; ze rolden en wentelden
zich in 't zand en zagen eruit als schoorsteenvegers; maar wip! een oogwenk daarna,
was 't erat geschuurd en weggespoeld.
Maar nu was 't meenens met Sooi! Hij lag in 't diepste plaatske van de beek, plat-uit,
op zijnen buik, en hij klauwde en wiekte met armen en beenen, om zijn zwemkunst
te toonen.
- ‘Sta is wat uit mijnen weg!’ beet hij Rikske toe.
- ‘Heu! lachte Rikske hem uit, zie nu, manne, hij wil zwemmen, den aap, en hij
kan er nikske van....’ Sooike beweerde dat hij boven bleef en zwom.
Juist stond Tuurke op den rand van 't water, heelemaal besmeurd en beklodderd
met slijk, en hij duikelde neer. Maar op 't zelfde oogenblik, opspokend voor hun
verschrikte oogen, leelijk dreigend, boven op den hoogen overkant van 't rivierke,
daar donkerde op, een groote, grove boerin, vierkant geschouderd, fel gearmd, een
spade geweldig zwaaiend in de lucht; en ze tierde en raasde:
- ‘Gij, leelijke sloebers, mijn water vuil maken, waar 'k mijn beestenvoer in moet
spoelen, gij, leelijke sloebers....’
Sooike en Rikske kropen recht, maar Tuurke duikelde juist naar beneden en botste
op hun lijf; de boerin, met heur spade, onderwijl, troefelde maar en heelder brokken
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aarde waaierden uiteen en klonterden neer op de hals-over-kop-duikelende bengels,
die eindelijk toch, harrewarrend dooreen, op hun pikkels geraakten, het water
uitkruifelden, hun kleeren opraapten met vollen greep, en, beklonterd en beslijkt,
haastig, haastig wegbeenden, luid klitskletsend met hun bloote voeten op het harde
pad, vluchtend in éenen asem, met rapwevende beenen, tot in het nabijë bosch.
Daar stonden ze nu, uit te blazen, snel asemtrekkend; maar nu ze weer in vrijheid
waren en geen boerin hoorden of zagen, was de schrik al spoedig er af. Ze gingen
luide aan 't lachen als z' elkander bezagen, in hunnen blooten flikker, met ruggen,
borsten en gezichten besmeurd met zwarte vagen en
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klodders, en dan begonnen ze te razen en te schimpen op die leelijke zottin met heur
spade, die hen zoo had doen loopen. Ze kinschten en wreven met hun zakdoeken of
de voering van hun vest het vuil van hun lijf en nu was 't spoedig allemaal vergeten.
Maar ineens riep Rikske spottend, vingerend naar Sooike, die, in zijn vlaggelend
vaantje neerzat op 't grijsgroene mos, en bezig was zijn kousen aan te trekken, over
zijn nattige beenen:
- ‘Manne, manne! Hedde de Sooi daar zien zwemmen! Daar, hij, zie, den aap, en
hij kan er geen dem van!’
- ‘Watte, kan ekik niet zwemmen? Eergisteren avond, over 't ven nog geweest!’
Ze riepen allemaal hoe! hoe! Ze lachten hem uit en zeien dat hij 'ne groote leugenaar
was, en hun wat wijs wilde maken.
- ‘Gij kunt er niks van! Nog geen drij trekken! Hedde 't niet gezien. Tuur, hij titste
iederen keer met zijnen voet tegen grond!’
Tuur knikte van ja, goed gezien, maar Sooike sprong recht, met zijn broek in zijn
hand, en keelde:
- ‘Watte, watte, tegen grond! Zeg is, ge lieg het zulle! 'k Had geenen grond!
Heelemaal los!’
Tuur bleef toch beweren dat hij grond had getitst, en maar efkes boven kon blijven,
amper twee trekken.
Dolf kwam ertusschen:
- ‘Hij kan wel een beetje! In 't ven gezien, ikke! Zie, drij boomen ver. Maar meer
niet!’
Maar Rikske plaagde weerom:
- ‘Hij zwemt gelijk 'nen hond, de flauwe! Zoo, zie!’
En hij deed het voor, met bei zijn armen en zijn linkerbeen op en neer wevend in
de lucht, net zooals een hond plonst en klaviert met zijn pooten in 't water.
- ‘Ge lieg het, schreeuwde Sooike, zie, zoo zwem ik!’
Hij streek zijn armen breed uiteen, horizontaal, en trok met zijn handen een schoone
ronde in de lucht; terwijl smeet hij zijn eene been zijlings uit, als een zwemmende
vorsch met zijn achterbillen doet.
- ‘Zoo, zie! En over 't ven, heelemaal over! Eergisteren nog! Maar gij niet, zulle!’
't Ven was niet diep; ge hadt overal grond, meenden z' allemaal. En hij raakte
grond, na twee, drie trekken. Hij aarzakte. Dat was zeker. Dat kon geenen eenen, uit
hun straat, over 't ven!
Sooi werd woedend, omdat hij geen gelijk kon halen. Dreigend sprong hij vooruit,
met zijnen platten handpalm uitgestrekt, naar Rikske toe:
- ‘Voor wat gewed, aap, da 'k over de vaart zwem! En hedde daar grond, zeg!’
Dat kon hij niet! Dat kon niemand van hen! Over de vaart! En zoo diep. Dolf kon
twee trekken, zonder aan grond te geraken. Zijn voeten zakten altijd. Over de vaart!
Maar Rikske wou wedden. Hij hief zijn hand hoog op en klak!
- ‘Voor al dat ge wilt! zei hij tegen Sooi. Dat ge 't niet kunt!’
Ze wedden dus.
Rikske beloofde aan Sooike het kostelijkste te geven dat hij bezat, en waarop hij
wist dat Sooi en al de andere jongens op verlekkerd waren, al zoo lang: twee schoone,
groote, teergroene, bruin bestippelde fluiterseieren, die niemand had in zijn collectie,
dan Rikske alleen; en die hij geroofd had, in 't riet van een groot ven, drie uren
vandaar, aan de hollandsche grens; fluiterseieren waren moeilijk om krijgen en veel
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meer waard dan de honderd eitjes van musschen, leeuweriken, piepers, eksters,
kneuters, kwakkels, schrijvers, koningskes, roeterds, en nog vele andere, die de
meesten van hen bezaten en kostelijk bewaarden, schoon gerijd nevens een, aan de
vele, dunne twijgjes van een witgepelden berkentak. Twee kostelijke fluiterseieren!
Sooi was aan 't rondzoeken, in al zijn rijkdommen, wat hij het kostelijkste had,
om daar tegen op te wegen:
Zijn schoone, glazen, doorzichtige schieter, van binnen gekleurd met roode en
groene en blauwe slingerlijntjes, die zoo aardig om elkaar kringelden, als de groote
schieter bolde over den grond?
Of zijn roodkoperen musschenklemmeke, dat hij, in den winter, onder sneeuw
verborgen, op-
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spande, met een stukje brood als lokaas, om hongerige vogeltjes te vangen?
Of wel zijn groote, nieuwe vlieger, met zijn kruk vol kluwen, en al wat er bij
kwam?
Zijn tamme muschke dan? Maar daar hield hij toch zoo danig veel van! Hij had
het beestje groot gekweekt, van als het nog paddernaakt was, pas uit het ei, het dag
aan dag verzorgend, beflodderend en befleemend met vriendelijke vingers, het
voederend uit zijnen mond. Hij had zijn muschke gadegeslaan, iederen dag, van 's
morgens vroeg, als moeder en vader en al zijn broerkes nog sliepen, voor dag en
dauw, zijn bed uitwippend om het beestje te azen; hij had het allemaal afgeloerd,
hoe de blauwige stoppelbuisjes een voor een openbarsten en openplooiden tot schoone
pluimkes; hoe het beestje stillekes aan zoo tam werd, heelemaal tam, en van op zijn
schouders mee at, thuis aan tafel; hoe goed het Sooike kende en seffens luisterde en
afkwam, als 't baaske riep of lokkend floot. Zijn muschke? Neen, dat niet! Voor niets
ter wereld!
Zijn ijzeren reep dan?
Neen, hij had het gevonden! zijn pindop! Een pindop bezat Rikske niet, - en Sooike
berekende 't fijn, want hij mocht er zelf toch niet meer mee spelen, sedert hij er een
ruit mee gebroken had! - 't Was in ieder geval een beste dop, met een kostelijke stalen
pin, zoo fijnekes van onder, kaarsrecht en schoon geleidelijk aandikkend tot aan den
onderrand van den houten dop; en ze paste zoo juist en vast in heur holleke,
aangesloten als ze was, en zooals 't behoorde, volgens de beste kenners, met een
beetje paardenvijg; en hij had ze driemaal gedoopt - maar dat was Sooike's geheim,
en heur groote kostelijkheid - in 't wijwatersvat, van 't kapelleke op de markt, vooraleer
ze te gebruiken, en - 't was immers genoeg geweten van al de jongens! - Sooike won
er den al mee, tegen de strafste spelers. Schrankelen of bizzeren, dat deed zijn dop
nooit. Maar zoet als hij liep! Als hij stond op uw hand, te ronken in snelle gedraai
om en om, dat voeldet g' haast niet! 't Was een kostelijk stuk, en, met pees en den
al, stelde Sooi het tegen Rikske's twee fluiterseieren.
Ze liepen door de hei, naar de vaart toe. Van verre zwartte de dijkrug al,
hoogopdammend, langsheen 't water, in lange, rechte lijn, met spichtige boompjes
begroeid, die regelmatig op afstand gerijd stonden, langs het kanaal. Van verre zagen
ze een groot roodbruin zeil, breed uitgespannen, straf gezwollen en het vierkante
schip dreef zoetekes weg. De zon zakte lager; ze hing boven de toppen der olmen,
langs 't kanaal, en heur licht schilferde uiteen, in roerende zilverige schubben, tintelend
en glanzend.
Aan den overkant der vaart, in een weide, waren drie maaiers aan 't werk, en het
zonnegestraal flikkerde en gensterde op 't staal van hun zeisen, die zwaaiden om en
om.
Sooike speelde rap zijn kleeren uit. De bengels, boven op den dijk, gaapten
sprakeloos toe en het vlugge ventje stond al spoedig heelemaal naakt, te midden van
zijn makkers. Broek, hemd, 't lag allemaal op een hoopke gesmeten, in 't gras.
- ‘Op mijn kleeren passen, manne! En kijken of er niemand komt.’
Want het was verboden wat hij daar deed. Voetje voor voetje zakte hij den dijk
af. De jongens keken maar. Hij durft niet, meenden 'z allemaal. Hij zal niet durven.
Hij komt eruit, als hij water gevoeld heeft. Ge zult het zien! Hij kan niet zwemmen.
Maar Sooike was vast besloten het wel te wagen. Hij kon wel zwemmen, over 't ven,
heelemaal over, en dat was zeker driemaal zoo breed als de vaart; het was er niet
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diep, tot onder zijn armen, op 't diepste, en 't was dus niet gevaarlijk; de vaart was
heel diep, maar Sooike had er al zoo lang van gedroomd van zoo iets te kunnen en
er zijn makkers stom mee te doen staan. Hij wist het wel: Rikske was jaloersch op
hem en probeerde altijd van hem te plagen en hem uit te lachen, en zelf het
haantje-vooruit te zijn. Ge zoudt hem seffens zien staan gapen, den aap, en zijn twee
fluisterseieren was hij kwijt, op den hoop toe.
Daarbij, Sooike wist wel wat hij deed. Om zijnen hals zat een lint en van voren
op zijn borst hing zijn roode schapulier te bengelen, en toen hij in 't water trapte, riep
hij nog tegen zijn makkers, zich zelf overtuigend en moed en vertrouwen inpratend:
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- ‘Zie, riep hij, daar kunde niet mee verdrinken. Daar zit heiligdom in! Kijkt maar,
duikelen! Tellen, zulle, hoelang.’
Sooike stopte zijn ooren met zijn vingers, neep zijn kijkers toe en top! hij stak zijn
koppeken onder water, en bleef beneden. Na een heelen tijd, als hij zijnen adem kwijt
was, kroop hij weer recht.
- ‘Vijf en twintig’ zeien de jongens.
Sooike stond daar, druipend van 't nat; blazend en lachend van ziede nu wel! keek
hij naar de jongens, die verbaasd stonden te gapen om het stoute waagstuk van 't
ventje.
- ‘Ja, maar zwemmen! zei Rikske, dees telt niet mee!’
Sooike ging nu langzaam verder, 't water in; zijn lijveke zakte dieper en dieper;
hij hield zijn armen breed uiteen en het nat kwam hem bijna tot onder de oksels. Hij
zakte nog en kon niet langer blijven staan, want het water trok hem, naar 't midden.
- ‘Tot hier heb ik grond, zei hij nog, verder niet.’
Zoetekes liet hij zich voorover rijzen en stak zijn armkes uit; hij streek en trok op
zij een kring met zijn handen; hij smeet zijn beentjes achterwaarts, en trapte zijlings
uit, als een bestige zwemmer. Dan ging het vooruit en vooruit maar, in haastige
trekjes en sprongetjes. Zijn koppeke, achterover gesmeten, wippelde en knikte op
maat, vlak boven 't water, dat kringelend golfde rond zijnen nek en zijn witte
schouders, die af en toe omhoog kwamen piepen. Sooike zwom, hij zwom, echt en
echt, en daar was schijn noch mogelijkheid van bedrog of aarzakkerij. Sooike zwom.
Ze moesten het allen bekennen en met iederen slag van zijn armen en beenen won
het baasje in aanzien en ontzag.
Hij was al in 't midden; vlug en vlugger, in kortere trekjes roerden zijn armkes,
stampten en trapten zijn voetjes; en hij zag, in zijne blije oogjes, den anderen boord,
langzaam aan, nader en nader schuiven. Jongens, jongens, hij geraakte erover, seffens
was hij erover, nog tien trekken en hij was er!
Zijn makkers waren gaan zitten, in 't oevergras. Ze keken hem na en zagen dat hij
er komen ging, en winnen zou! Ze zeien geen woord, maar plots werden ze wakker,
en sprongen recht. Nog vier trekken, nog drie en dan vielen ze sarrend aan 't roepen:
- ‘Hij kan niet meer! Hij krijgt den kramp in zijn been, den kramp!...’
Sooike voelde de vermoeienis komen en deed geweld om boven blijven; nog rapper
en rapper roeiden zijn armkes, in uiterste krachtinspanning. Juist toen hij aan wal
geraakte gulpte een straal water hem in den mond - maar gelukkig! hij had grond.
Nu stond hij daar, zich verslikkend, te hoesten en te proesten, rood, lachend, hijgend
om adem. Als 't over was, keerde hij zich om en toen zag hij zijn makkers, ginder
aan de overzij. Hij beukte met zijn vuistjes op zijn borst, dat het klonk, hij zwaaide
zijn armen in de lucht, al roepend en juichend:
- ‘Hewel! Hewel! Win ik niet?’
Nu pas dacht hij opnieuw aan de twee schoone eieren, de twee kostelijke
fluiterseieren, die van hem nu waren, zoo heelemaal onverhoopt in zijn bezit gekomen,
die hij zoo eerlijk had gewonnen met zoo'n stoute waagstuk.
- ‘Hé, Rik, ge zijt ze kwijt, man! Nu zijn 't de mijn, uw fluiterseieren. T'avend
geven, direct zulle, als we thuis komen!’
Sooike kroop den dijk op; hij was juist aan 't denken aan welk takske hij zijn eieren
schuiven zou en toen zag hij zijn kleeren liggen, aan den overkant; nu pas kwam het
bij hem op, dat hij terug zwemmen moest, want daar was geen brug te zien of omtrent.
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Die lag heelemaal achter den omdraai der vaart, ginder, heel, heel ver, naar Beersse
toe, of aan de andere zij, tegen de stad.
Sooike zette zich neer in 't gras. Eerst wat rusten, zei hij, en dan zwem ik terug.
- ‘Maar, zeg is, manne, mij niet doen lachen, en niet meer roepen; of ik verslik
me! Dan doe ik het niet, hedde 't verstaan.’
Neen, neen; ze beloofden te zwijgen en hem niet te doen lachen.
Sooike baadde terug het water in, zoover hij kon. Hij liet zich neerrijzen, zoetekes
voorover en hij begon, strijken en trekken met vlugge armkes, stampen en klauwen
met beenen en voetjes, vooruit, vooruit maar, naar 't midden toe. Hij weerde zich
dapper en met iederen armslag kwam hij een beetje
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nader. De vermoeienis kwam, maar 't ventje hield zich kloek. Het water kwam soms
tot tegen zijn mondeke gekabbeld, maar het dappere baasje neep zijn lippen toe en
blies dan het water weg, dat brobbelend schuimde. Hij roeide al maar toe en zoo
geraakte hij in 't midden der vaart.
Wie van de bengels had dat nu geroepen, zoo al met een, als een noodkreet die
plotsen schrik rondjaagt:
- ‘'Nen diender; manne! manne, 'nen diender!...’
De jongens, op den vaartdijk, wipten op, haastig kijkend, eens links of eens rechts,
waar? waar? en vooruit ging het al, joelend en schaterend den dijk af. Daar bleven
ze staan, keken rond, en ze zagen geen levende ziel! 't Was bedrog en lachpartij!
- ‘We verbergen ons! Hij zal ons niet vinden!’
Ze smeten zich neer, heelemaal onder aan den voet van den dijk, in 't hooge gras,
wachtend en luisterend en ze hoorden hun harteke tokken tegen hun keel.
Maar Sooike, och, arme!
Hij sloeg wanhopig met zijn moeë armkes, maar 't leelijke spookbeeld van een
diender, die hem grijpen en meesleuren zou, verkilde zijn herteke en verlamde zijn
beentjes. Een watergulp, opgezwiept door zijn wild klauwende armkes, spoot binnen
in zijn hijgende mondje, en, proestend, snakkend en happend naar adem, voelde 't
ventje in eens het water boven zijn koppeke stijgen. Hij ging onder en spartelde en
wrong; hij grabbelde rond, naar alle zijden, met wilde armen, om iets vast te grijpen,
zich vast te klampen, maar 't was allemaal donker en zonder steun en toen begon het
geweldig te soezen, te bruisen, te koken en te loeien in zijn ooren en in zijnen kop,
alsof hij barsten ging... hoe!... hoe!... hoe!... Zijn armen verlamden; hij rees... hooger...
lager... hij wist niet meer.... En nu, alles werd groen, groen en groener, en lichter....
Opeens smeet hij zijn armen uiteen, boven 't water, met wanhopig toegekrampte
vingers. Een gulp adem drong binnen, door 't water heen, dat uit zijnen mond liep.
En Sooike zag, in éen vlugge vizioen, - 't kwam allemaal inéens en door elkaar in
zijn weten geschoten, helder klaar voor zijn oogen - de blauwe lucht en 't water,
huizen, zijn school en zijn vriendjes, zijn eigen huis en zijn moeke, zijn moeke, zijn
broerkes en zijn muschke... alles tegelijk en verward dooreen; en uit zijnen mond,
in een brobbeling van water en slijm, angstgilde zijn stem:
- ‘Hulp!... H u ...’
't Water spoot terug binnen; Sooike knapte zijn mondeke toe en zonk.
De jongens, beneden in 't gras, die daar te proesten en te gichelen lagen, om wat
ze meenden dat er gebeuren ging - Sooike, die daar moedernaakt alleen zou staan
op den dijk, op zoek naar zijn makkers - ze hoorden de angststem en bekeken elkaar.
Wat? Was dat Sooike niet, die riep: Hulp!
Ze vlogen recht en klauwden omhoog, den dijk op, om te zien, en ze zagen het
nog; allemaal, een stukje arm en een kleine vuist, Sooike's vuistje, stekend uit het
water en zakken, een oogenblik maar, en 't was weg al en gedaan.
Tuurke begon seffens te kermen:
- ‘Oei, oei, oei... Sooike verdrinkt!’
En hij ging aan 't loopen, alover den dijk, naar huis toe. Rikske volgde en al de
anderen stormden de vluchtende jongens achterna, en ze tierden eendelijk droef en
hun stemmekes helmden over 't land:
- ‘Oei, oei, oei!... Sooike is verdronken!... Sooike ligt in de vaart!...
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Tegen den avond bracht een boer het doode ventje thuis Sooike lag op een
kruiwagen, verborgen onder zijn kleeren. Mie zat te huilen op een stoel.
Toen Fons en Rikske en al de jongens in de straat waren terug gekomen, was het
rondgeloopen van huis tot huis: Sooike is verdronken in de vaart! Een kleine bengel
was bij Mie de voordeur gaan opensmijten en had luide binnengeroepen.
- ‘Eulië Sooi is verdronken, in de vaart!’
En was weggeloopen.
Mie was neergevallen op een stoel, kapot, want ze begreep dadelijk en voelde dat
het zoo was en ze kon niet meer op. Ze bleef zitten, ineengestuikt, en ze huilde maar,
eendelijk droef.
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Toen de boer voor de deur stilhield, met het doode kindeke op den kruiwagen, stonden
er seffens vele nieuwsgierige bengels rond en moeders, die jammerden en huilden,
in natte voorschooten.
Mie sprong buiten en ze greep heur naakte kindeke vast en droeg het binnen in
heuren schoot; ze kuste en kuste het blauwe gezichtje en ze bleef zitten met het doode
ventje op haar knieën, huilend en kermend: oei, oei, oei... och arme, och arme!...
zonder gedachten, zonder wil of kracht, éene smart, die ze niet begrijpen kon, en
waar ze geen einde aan zag.
- ‘Mie, Mie, is hij dood, vroeg oude Tist sufferig, van uit zijnen hoek, is hij dood,
Mie?... aïmij, mijn been, mijn been....’
L i e r , Oct. '09.

Uw oog staart droomend....
door Constant Eeckels.
Uw oog staart droomend, lijk een zee in zomernacht,
wanneer ze peinzend ligt in bleek gebloei der mane,
zoo stil, of ze ademloos het wonder zingen wacht
van 't strakke sterrenlicht, dat uit de blauwe bane
naar donkre aarde lacht.
Uw oog staart vragend, lijk in groene velde-vacht
het paars viooltje tuurt naar bloedig zonnetanen,
als weer een dag verdort, die nooit heeft meegebracht
wat kwistge morgengloed en middagbrand deed wanen
van weelge tropenpracht.
Uw oog staart treurig, lijk een ziel die eeuwig tracht,
en onbegrepen doolt door duistre weemoedslanen;
die dóór de zwijging hoort de doffe heimweeklacht,
en bergt in wazig diep van ongeschreide tranen
een eindeloos gedacht....
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Boekbespreking.
Herman Teirlinck, Het Ivoren Aapje, een roman van Brusselsch leven,
Amst., Maatsch. voor Goede en Goedk. lectuur, 1909.
C. en M. Scharten's ‘Huis vol Menschen’, Anna van Gogh's ‘Moeder’, Teirlinck's
‘Ivoren Aapje’ - waarlijk de ondernemende uitgevers der Wereld-Bibliotheek
verdienen een compliment en een felicitatie met den gelukkigen inzet van hun reeks
‘Nieuwe Romans’. Hoe zéér ook onderling verschillend, alle drie deze prazawerken
behooren tot de voortreflijkste in de laatste jaren verschenen. Intusschen, een grooter
contrast als dat van mevrouw van Gogh's ‘Moeder’ met dezen ‘roman van Brusselsch
leven’ is wel moeilijk denkbaar. De naast-elkaar-stelling lijkt zelfs een onbillijkheid
de hollandsche schrijfster aangedaan. Haar proza voelt dor en stug-stroef aan, haar
werk wordt mat en vaal, zoo vlak naast de sterke en teedere glanzing, lichtvangend
en glad als een jonge rug, van dit gepolijste Ivoren Aapje. Bij mevrouw van Gogh,
ondanks haar, soms wat opzettelijk schijnende, litteraire houding, een groote eenvoud
van gevoel, een verwerping, wel 'n beetje burgerlijk misschien, van al het on-ernstige,
het wereldsche, een loutere stille aandacht voor het innerlijk leven van maar enkele
personen, bij Teirlinck een bijna voortdurend zich dartel vermeien in weelde van
sujetten en weelde van beschrijving, een veelvuldigheid en rijkdom, een toespitsing
en scherpe schittering van sensaties en gedachten die aan de vele facetten van een
kunstig geslepen briljant doen denken. Met Herman Teirlincks macht en knapheid
van psychologische doordringing zoowel als van schrijftechniek vergeleken, schijnen
een Anna van Goghs pogingen in dezelfde richting van een waarlijk ietwat zielige
beperktheid. En toch... ja... toch geloof ik dat er dingen zijn waarom de rijk begaafde
Teirlinck zijn zooveel armzaliger aangelegde tijdgenoote benijden mag. Zou het niet
zijn om haar zuiverheid van bedoeling, haar eerbiedige overgave aan het menschelijke,
om de schuwe en stille vroomheid, de deemoed, waarin zij te arbeiden pleegt?
Laat mij het maar dadelijk en duidelijk mogen zeggen: Het Ivoren Aapje is een
uiterst merkwaardig en bizonder boek, het is werk met prachtige kwaliteiten, het is
een zeer onderhoudende, ja boeiende en in hooge mate bekorende roman. Maar het
is niet gróót! Het is niet wat we verwacht of althans gehóópt hadden van dezen
allerartistieksten der jonge vlaamsche schrijvers na zijn mooie boeken: De Wonderbare
Wereld, Het Stille Gesternte, Zon, Mijnheer Serjanszoon. O, wel schijnt hij al zijn
krachten, zijn gegevens, te hebben samengetrokken om dit formidabele stuk
schrijfwerk te kunnen aanvatten en voltooien. Zijn enorme verbeeldingskracht zoowel
als zijn fijne speur- en tastzin, zijn psychologische kennis, zijn vermogens van
zielsdoordringing en van observatie, zijn sterk gevoel voor lijn, kleur, licht, stemming,
al de capaciteiten van dat tot het uiterste ontwikkeld zinnenleven en dien
sprankelenden geest. Maar er was iéts dat hem ontbrak. En dat iets was een
allesomvattend ideëel plan, uit zijn levensgevoel gerezen, een persoonlijke opvatting,
een sterk-éigen begrip, van het leven, de wereld, de maatschappij, de liefde, de kunst
- of van wat dan ook! - die tot uiting drong. Dit boek van Teirlinck is een magnifiek
kunstwerk, tezamen-gesmeed en opgericht tot een lust voor oogen en handen, geest
en gevoel. Het is géén stuk natuur, geen appel die rijp geworden en van den boom
gevallen zou zijn. Kunst is léven, heeft Teirlinck eens zelf gezegd - toch schijnt in
deze kunst van hem het leven hier en daar... kunstmatig.
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Wat heeft de schrijver gewild, wat zag hij vóór zich éér hij begon. Een roman van
het Brusselsch leven. ‘Ik heb willen een beeld ophangen van het Brusselsch leven
en inzonderheid van de Brusselsche hooge burgerij’ heet het in zijn ‘voorbericht’.
Onthoud daarbij, dat hij destijds tot zijn ondervrager d'Oliveira (het interview werd
in ‘De Boekzaal’ gepubliceerd) sprak over het Ivoren Aapje als ‘een roman van het
tastgevoel’. Breng dit met elkaar in verband, herinner u ook zijn ‘Bedrijf van den
Kwade’, en het zal u niet verwonderen,
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dat Teirlinck het wezen der Brusselsche hooge burgerij vooral heeft meenen te
ontdekken in zekere verfijningen van het verwende zinnen-, zekere veranderingen,
vergroeiingen, verwoestingen daardoor ontstaan, in het gemoeds-leven der
groot-stedelingen. Vreemd is zeker, dat hij als uiterste verbizondering van deze
lekkerbekkende menschensoort gekozen heeft: een rijken jongen Hongaar. Dit mag
wel een van de oorzaken zijn, waardoor wij Rupert Sörge, den eigenaar van het ivoren
aapje, blijkbaar bedoeld als hoofdpersoon in den roman, niet als zoodanig erkennen.
Ernest Verlat en zijn zuster Francine, twee jonge leden van den echten Brusselschen
beau-monde, te gronde gaande aan hun eigen karakterloosheid, demoraliseering en
verslapping, ontstaan door hun ziekelijk verfijnd genotsbestaan en door den
duisterhelschen invloed van die, in zijn exotische aantrekkelijkheid voor hen zoo
uiterst gevaarlijke, persoonlijkheid van Sörge, dit jonge menschenpaar vormt, althans
voor mij, de eigenlijke ‘hoofdpersoon’ of hoofdgroep van den roman. Doch, deze
kwestie nog even terzijde gelaten, wat heeft de schrijver verder willen geven? Een
beeld van de ‘hooge burgerij’, en niet enkel van hun zinnelijke leven maar ook van
de geestelijke invloeden die hen omringen in de vormen waaronder deze zich
heden-ten-dage vertoonen: de godsdienst (pastoor Doening, de edele, ruimhartige
filosoof, Lieven Lazare, de wild heftige pamflettenschrijver), het socialisme (Simon
Peter, de idealist), de kunst (Doxa, Pacôme), de praktische politiek (Pezza, zijn zuster,
en al wat daar achter woelt en krioelt), de ouderwetsche, achttiende-eeuwsche
lichtzinnigheid (Oompken Du Bessy) en ten slotte ook de toegewijde innigheid, de
warme liefde der trouwe eenvoudigen (Vere, de knecht Ko, Simon en zijne ouders,
en, ook alweer: pastoor Doening). Dat hij het conflict van al deze invloeden, en de
helsche van Sörge, in de omgeving van Ernest en Francine heeft willen brengen, is
zelfs bijna al te duidelijk. Teirlinck wordt onder zijn vlaamsche kameraden wel met
Anatole France vergeleken. De reden daarvoor is, dat hij, evenals die geestige
Parijsche auteur, klaarblijkelijk een groot behagen schept in het tezamenbrengen en
laten praten (of liever: redevoeren; gepraat wordt er bij Teirlinck nu eenmaal nooit!)
van zeer uiteenloopende moderne geesten. Toch schijnt mij dit maar een oppervlakkige
gelijkenis. Want, is bij France de inhoud dezer gesprekken de zaak zelf, de eigenlijke
inhoud van zijn boeken, die geenzins ‘romans’ verbeelden, bij Teirlinck zijn de
redeneerende personen meestal maar bijfiguren, noodig om het aangeven der
geestelijke atmosfeer waarin zijn hoofdpersonen leven. Ik zeg meestal! Niet immer!
Zijn eigen plezier in het métier, zijn bloeiende en beeldrijke redeneerings- en
typeeringslust, zijn sarcasme en zijn spotgeest, ze spelen dezen aarts-schrijver somtijds
parten.
Doch laat ons nogmaals vragen naar de bedoelingen des auteurs. Een beeld dus
van het Brusselsch-mondaine leven, in zijn geestelijke en zinnelijke verscheidenheid.
En hoe heeft hij dat willen geven? Mij dunkt, hij heeft den ouden vorm van den
romantischen roman, genre Sue of Dickens, den roman van avonturen en
geheimzinnigheden, van intrige en bonte verscheidenheid van menschentypen, in
eere willen herstellen. Hij wilde gelezen worden en hij wist dat dit de manier was.
Of is het enkel zijn eigen, oude behoefte aan het romantische, fantastische geweest,
aan het te werk stellen van mysterieuse invloeden, die hem tot deze vormen bracht?
Dit blijve een open vraag. In het laatste geval zou ik zeggen dat Teirlincks smaak er
niet op vooruitging sinds hij de ‘Wonderbare Wereld’ schreef. Zeker is dat dit Ivoren
Aapje in uiterlijke verschijning een vaak ouderwetsch-aandoende intrige-roman is,
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en dat veel van onze aandacht voor het innerlijk zijner personen wordt afgeleid door
een koortsige belangstelling in de verwikkeling hunner levensdraden. En dit lijkt
jammer. Want het innerlijk dezer personen is onze volle aandacht waard en schijnt
mij verreweg het voornaamste in dezen roman. Als psycholoog, als menschenkenner,
zal Herman Teirlinck zich met zijn Ivoren Aapje voor goed een grooten naam maken,
daarvan ben ik zeker. En ook van mijn overtuiging dat dit zijn schoonste eeretitel
zal blijken te zijn.
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Ik zal u de geschiedenis, in dezen roman verhaald, niet oververtellen. Daarmee toch
is het boek niet getypeerd. Gij zoudt meenen met een draak te doen te hebben. En
een draak, een melo-dramatisch, valsch-gevoeld, cynisch op 't effect berekend
romanding is het Ivoren Aapje geenszins - ook al laten er zich zonder twijfel eenige
drakerigheden in ontdekken, al is de schrijver er niet in geslaagd al zijn personen het
noodige kwantum leven in te blazen, zoodat wij ze helder en duidelijk voor ons zien,
en als uit zichzelven bewegend.
Daar is in de eerste plaats Rupert Sörge, de diabolos, die geen mensch is kunnen
worden. Hem of iemand van zijn geaardheid - gesteld dan dat zooiets bestaanbaar is
- heeft Teirlinck gewist nooit ontmoet. Wél, misschien, Sörges schoone maîtresse,
Milly, die herhaaldelijk, zijn hindoeschen knecht Takker, die een enkele maal
menschelijk optreedt. Maar Rupert zelf blijft een droom, een nachtmerrie, een
duveltje-uit-een-doosje - maar dan heeriger dan die ventjes gewoonlijk zijn! - een
mechaniekje voortgebracht door des schrijvers, wel wat jongensachtig naar het héél
érge hakende, verbeelding. Teirlinck laat ons eenvoudig raden naar het innerlijk van
dezen zijn perversen droomen-held, nergens doet hij zelfs een poging ons een klaar
beeld daarvan te geven. Het is als kende hij het zelf niet. Bedoeld schijnt soms wel
te zijn: een diep-melancholische-speler-met-het-leven, een smartelijk verslaafde aan
het genot der overmacht, een wanhopig lijder aan de onmogelijkheid der blijvende
verzadiging. Dit beeld komt o.a. even naar voren, waar de schrijver (blz 162-163)
vertelt van de manier waarop Sörge zijn helsche spel met Milly d'Orval afspint:
‘Nooit beoogde hij met dat spel een doel, een zelfzuchtigen uitslag, waartoe het
aanleiding zoude geven, en nochtans bleef dit spel een middel, dat voerde naar een
doel. Maar zijn eenig genot lag in het middel besloten, en zijn doel, dat hij dagelijks
bereikte en dat zijn zekere leven was, woog hem vaak als de lading van een
overweldigende wanhoop...’
Ware het thema, hier met een enkele pennestreek aangegeven, breeder uitgewerkt,
wellicht dat wij uit Rupert Sörge hadden kunnen wijsworden. Nu dit niet zoo is en
wij ons vergenoegen moeten met 's man ivoren aapje als geheimzinnig uitgangspunt
van zijn wreede machinaties, voelen wij ons teleurgesteld. Een ivoren aapje is maar
een hard en koud ding. Wij kunnen wel naproeven het genot der betasting van zulk
een fijn-gesneden bibelot, maar als zielsmotor heeft het voor ons - ondanks Darwin
- al te weinig menschelijks. Het zak-aapje als artistiek motief is voor mij van zeer
bedenkelijke soort gebleven. Noch dat aapje, noch de kat Geizan, noch zelfs hun
beider exotisch-geraffineerde meester schijnen mij veel meer dan.... kunstig-opgezette
vangnetten voor argelooze lezer-zieltjes - saluut, waarde heer Teirlinck!
Van een gansch ander maaksel zijn Ernest en Francine Verlat. Hij vooral - onze
oude ‘Nessie’ uit die geestige tiende ‘beschrijving’ in Teirlincks ‘Zon’ - nu lang niet
meer zoo'n aardige verliefde jongen, maar een rijklevende groote-stadsmeneer, waar
behalve zijn duiten nu niet zoo erg veel bijzit, en die dan ook niets ter wereld schijnt
uittevoeren - wat men dan ‘uitvoeren’ noemt. Dat Vere, zijn engelachtige vrouw,
zoo ontzaglijk veel van hem houdt, het is ons niet bijster aannemelijk gemaakt, maar
zulke liefdes zijn ook in de werkelijkheid somtijds volstrekt onaannemelijk, doch
niettemin zeer waar. En Nessie's beste ‘titel’ is die liefde zeker! Welk een voortreflijk
beeld van den zwakken, slappen, persoonlijkheidsloozen, wel goedigen, ijdelen,
altijd comedie-spelenden jongen swell gaf Teirlinck in hem. Zijn staan, bij het lijk
eerst, en later bij het graf van zijn moeder, al dadelijk in de eerste bladzijden van het
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boek, is zeer meesterlijke kunst en van prachtig-beheerschte typeering. Hoe juist
opgemerkt ook 's mans hangen aan sterkere vrienden, zijn hunkeren naar hevige
avonturen, naar zich 'n oogenblikje óók zoo kunnen voelen als een Rupert Sörge en dan zijn dadelijk terugdeinzen en ineenstorten bij den eersten pathetischen aanval
op zijn goeie-hart. Zelfs zijn teedere vrouw is sterker en moediger dan hij. Zij durft
dood-te-gaan van smart.
Ook Francine Verlat, het lieve, gevoelige wereld-meisje, al te gemakkelijke ‘prooi’
voor Sörge's mysterieuse verleidingsprocédés - ik
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zie en hoor en voel haar leven, al verliest ook in het laatste gedeelte haar figuur
nogal-wat aan helderheid. Duidelijker, scherper en minutieuser afgebeeld en inderdaad
tintelend van leven zijn de personen van Vere, Ernest's vrouw, van Oomken, Lazare
en Doening. Even, heel precies, ook die lieve ouders van Peter Simon. Wat minder
helder, maar toch als bijfiguren nog levend genoeg acht ik Simon zelf, Pezza en diens
zuster (hm! hm! wel 'n beetje verdacht hintertreppen-romantype, deze juffrouw!),
het kleffe sletje Henriette en, haars gelijke, de schilder Pacôme.
Een roman, liever gezegd: ieder verhaal van meerdere personen, moet wat men
noemt gegradueerd zijn, d.w.z. er moeten figuren van het eerste, het tweede en het
derde plan in voorkomen. Dit heeft natuurlijk ook Teirlinck geweten en zoo bedoeld,
maar hij schijnt mij niet precies naar die bedoeling te zijn gegeslaagd. Zijn meest
naar voren tredende figuren werden niet allen de duidelijkste, scherpst afgelijnde.
Daarentegen is van achtergrondfiguren, als Doxa, Henriette, Pezza, Donaat en Cordule
nu en dan te veel werk gemaakt. Dit hindert aan de perspectief, het schilderij rammelt
een beetje. Toch, nu ze er eenmaal zijn, weet ik waarlijk niet wie ik zou willen missen
van al die aardige, geestig geziene en geteekende mensch-typetjes. Het is
verwonderlijk met welk een nerveuse scherpte deze artiest waarnemen kan en zeggen
wát hij waarneemt, soms zelfs doet het vreemd en killig zooals hij zijn aandoening
weet te beheerschen, nooit den kop er bij verliest, maar tot in de pijnlijkste
oogenblikken zijner sujetten, hen met groote bewustheid als 't ware om zich heen
doet zien en de atmosfeer gevoelen. Maar blijkt dit toch ook niet van een treffende
waarachtigheid? Heeft niet ieder onzer wel eens opgemerkt, hoe soms, in
oogenblikken van smartelijk lijden, in de overspanning die onze zenuwen in zulke
oogenblikken ondergaan, de onbeteekenendste, schijnbaar onverschilligste dingen
zich als in onze waarneming vasthaken, om daarna voor altijd in onze herinnering
onafscheidelijk verbonden te blijven aan dat lijden? Als Vere te sterven ligt, en Simon
Peter haar vader, den ouden Lazare is gaan halen, en zij samen in den
nauw-ontwaakten ochtend over straat gaan, lezen wij (bl. 526): ‘Gij zult nooit kunnen
vermoeden, Simon, hoe diep ik lijd op dees oogenblik!...
De morgen groeide. Een wagen, beladen met kleurige groenten, waggelde over
de straat en kleurde zijne breede kast in den grijsblauwen uchtendmist. De voerman
had een schel-rooden doek om den hals. Langs de vage huisgevels voer eene liefelijke
blondheid, als een vool door de rijzende zon blij uitgezonden. Klokken tingelden
over de daken, heel zacht. De bronzen geluiden gonsden lang uit, terwijl klaarder
klanken opsprongen in de ruimte en lichte snoeren reesemden rond de stad. Er wipten
musschen over de goten. Simon antwoordde:
Wanneer gij zwijgt, mijn vriend, wordt mij het gewicht van uwe woorden echt.
Mijne woorden vallen als een gewicht op u; maar ik, ik, Simon, voel datgene wat
geen tale heeft in mij, en steeds gefolterd werd... en nu zoo lijdt... zóo lijdt.... Neen,
zelfs úw vriendschap kan die schrikkelijke stilte niet beluisteren.’
Ik heb daar een stukje gesprek geciteerd. De onnatuurlijke toon, de boekigheid der
woordenkeus zal u zijn opgevallen. Deze onnatuur is, ik zei het reeds, Teirlincks
dialoog nu eenmaal eigen. Hij zal haar verdedigen, zeggende, dat een strikt realistische
weergave nimmer zijn bedoeling was. Dat mag juist zijn (voorbeelden van zeer sterk,
bijna onvertaald realisme zouden anders ook genoeg in dit werk te vinden zijn!) zeker
is, dat wat meer natuur, wat treffender directheid in de gesprekken aan het innige
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der karakteriseering ten goede komen zou. En om karakteriseering is het toch ook
dezen schrijver in bijna laatste instantie te doen. Ik houd het er voor, dat Teirlinck,
deze geboren stilist, wien het stileeren, naar Louis-Quinze-trant, in 't temperament
en in de vingers zit, geen kans zou zien harmonie te brengen onder den zeer
persoonlijken, zeer fraaien, kwistigen en eleganten stijl van zijn eigen perioden en
daartusschen gevoegde, van het leven afgeluisterde, min of meer stijllooze dialoog.
Hij, voor zijn litterair besef, zal altijd moeten kiezen tusschen géén dialoog of een
kunstig gestileerde. En
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daar deze laatste, koel en onnatuurlijk als zij aan moge doen, bijna altijd, hem toch
zoo nuttig is voor zijn typeeringen zoowel als voor de levendigheid zijner
voorstelling....
O! de voetangels en klemmen, bij het schrijven van een langen en wijd-ademigen
roman, zijn vele en veelsoortige!...
Laat mij het mogen herhalen: H e t I v o r e n A a p j e , is een uiterst merkwaardig
boek. Geen kinder- of preutsche-juffrouwen-lectuur (in dat opzicht nog oneindig
gevaarlijker dan ‘Een Huis vol Menschen’, waarin zekere provinciale dame immers
tal van onzedelijkheden wist te ontdekken!) maar voor al wie werkelijk volwassen
is, en van litteratuur houdt, een waarlijk zeldzame délice.
H.R.

M. Scharten-Antink, Sprotje heeft een dienst. Amst., Maatschappij voor
Goede en Goedkoope Lectuur, zonder jaartal.
Nog een uitgaaf van de bekende Maatschappij ‘voor goede en goedkoope lectuur’ lichtelijk ontstemmend werkt toch altijd zoo'n etiket - een deeltje n.l. van de
‘Nederlandsche Bibliotheek’, die er heel wat mindere heeft. Haast iedereen in
Nederland kent ‘Sprotje’ en het zou overbodige moeite schijnen, het vervolg op dat
kostelijk verhaaltje, al even klein-maar-rein, aan te bevelen, ware het niet dat dit
realisme - want tot deze kunstsoort behoort ontegenzeggelijk het werk van mevrouw
Scharten - tegenwoordig weer van verschillende kanten heftig aangevallen wordt en
een enkel woord van verdediging nu en dan wel mag worden geplaatst. Een enkel
woord maar! Véél is waarachtig niet noodig! Indien het realisme inderdaad dood
was, zooals men tegenwoordig minstens ééns in de week ergens gedrukt kan vinden,
wel dan verdiende het haastiglijk opnieuw ter wereld gebracht en met alle liefde
gefokt te worden. Want er is geen spontaner, eenvoudiger, natuurlijker, geen directer
uit het gemoed wellende verhaalkunst dan die welke oprecht de waarheid vertelt. O,
er is een eeuwig misverstand! Altijd weer opnieuw wordt verward de werkelijkheid
met de uiterlijkheid. En al wil ik ook daarvan geen kwaad spreken, al dankt menig
prachtig kunstwerk een groot deel zijner schoonheid (wel nooit alles, denk ik) aan
de liefdevolle beschrijving van uiterlijkheden - er is toch nog een andere
werkelijkheid, die vooral in vertellingen over menschen ter sprake te komen pleegt,
n.l. de innerlijke. Wie omtrent het innerlijk zijner personen de eenvoudige waarheid
zegt - d.w.z. zijn persoonlijke waarheid natuurlijk - of dat innerlijke doet blijken uit
hun handelingen en woorden, is evengoed een realist als wie, ontroerd door lijnen
en kleuren, uit de bezonkenheid zijner ontroering die uiterlijkheid beschrijft. Zulk
een realistisch kunstenares - en geen machinaal werkende kinematografe, nom de
Dieu! - is o.a. mevrouw Margo Scharten-Antink, en een wonderlijk gevoelige en
geestige kunstenares is zij, een geestelijke zuster van Jules Renard, die Poil de Carotte
schreef.
Sprotje in haar dienst bij juffrouw Jonkers is niets dan heel zuiver en gevoelige
waargenomen essentieele waarheid, maar zeer kostelijke kunst is het tevens, en kunst
die niet gemakkelijk zal worden nagedaan door over verbeelding en geestelijkheid
theoretiseerende en leerarende wijsneuzen - die niet weten wat een roman eigenlijk
is voor 'n ding!
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Nijhoffs Index op de nederlandsche periodieken van algemeenen inhoud,
nos. 1-4, Sept-Dec. 1909.
‘De Boekzaal’ is er mee begonnen en ‘De Boekzaal’ deed het anders, m.i. wel in
eenig opzicht praktischer; alle artikelen n.l. werden daar op groote rubrieken
gerangschikt. Maar Nijhoff's manier, de rangschikking van schrijvers en onderwerpen
in één alfabet - terwijl ‘door talrijke verwijzingen getracht is zoowel het vinden van
een speciaal artikel als van een groep aanverwante onderwerpen gemakkelijk te
maken’ - heeft toch ook weer veel voor. Van groot gemak is verder het ‘Register op
beoordeelingen van nederlandsche boeken’, dat afzonderlijk achteraan gegeven
wordt. Alles bij elkaar een zeer nuttige uitgaaf die de belangstelling en steun van
iederen geleerde, letterkundige, journalist, kortom van alle veellezende landgenooten
ten volle waard is.
H.R.
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Boeken over kunst.
Het komt mij voor dat het aantal boeken over kunstwerken, kunsttechnieken,
kunstontwikkeling enz. enz. in de laatste jaren aanmerkelijk is toegenomen.
Moesten wij vroeger volstaan met de zeer kostbare en dikwerf zeer smakeloos
uitgevoerde galerie-werken, groote mappen meest van Duitschen oorsprong, met
afbeeldingen naar beroemde schilderijen uit bekende verzamelingen, thans wordt de
kunst ons opgedischt in handiger formaat en op een wijze die haar binnen veler bereik
brengt.
Niet alleen het formaat en het prijsverschil vallen ons echter op, trouwens er
verschijnen ook nog wel omvangrijke en kostbare werken over kunst, maar vooral
de wijze van bewerken, waarin dikwijls onbewust een zekere opvoedende geest zit.
Het is alsof men het publiek niet slechts afbeeldingen wil laten zien om de
schoonheids- of belangrijkheidswille, maar het tevens doen beseffen d a t en dikwijls
w a a r o m die schilderijen of kunstvoorwerpen mooi en de moeite waard zijn, zelfs
zonder het bepaald uit te spreken.
Het wil me wel eens toeschijnen, of het de geest van den tijd is, die kunst tot
gemeen goed tracht te maken, en waartoe een ieder die er iets voor voelt, als
onwillekeurig bijdraagt.
Wij moeten hier een uitzondering maken voor den heer Bremmer, bij wiens
aesthetische studies wel degelijk een bepaalde ontwikkeling tot kunst op den
voorgrond staat; maar toch, diens optreden, zoowel als de uitgave van serie-werken
op kunst of kunstnijverheidsgebied, van populair geschreven kunstenaars-biografieën,
van beknopte handboeken voor verschillende kunsttechnieken, het zijn alle
verschijnselen, die er op wijzen, dat wij meer dan ooit leven onder het teeken der
‘Kunst’.
Van den heer H.P. Bremmer, die, opvoeder in kunst, als zoodanig een juiste
afspiegeling van dezen tijd is, verscheen onlangs weder een nieuw boekje, dat beoogt
het publiek ontvankelijker te maken voor de schoonheid in schilderkunst en
kunstnijverheidsvoorwerp.
In deze ‘Praktische Aesthetische Studies’, wil de schrijver ons allereerst het verschil
aantoonen tusschen een schilderij en een natuurafbeelding, ons duidelijk maken dat
het den kunstenaar niet te doen is om een zuivere weergave van de werkelijkheid,
maar wel om den indruk vast te leggen, die een stadsgedeelte, een landschap, de
kleurcombinatie van een stilleven, op hem maakte.
Daardoor zullen enkele gedeelten, dikwijls meer domineeren dan op de
fotografische natuurafbeelding, zal hij geneigd zijn details te verwaarloozen, om
datgene wat hem vooral trof, goed tot zijn recht te doen komen.
Ook ‘echt en namaak’, niet alleen in aarden kruikjes, maar zelfs in schilderijen
bespreekt de heer Bremmer in dit nieuwe bundeltje. Om dit te doen met behulp van
autotypie lijkt mij, vooral waar het schilderijen betreft, een moeilijke zaak. De
falsificaties zijn niet immer te beredeneeren, te definieeren dunkt mij; een kunstenaar
v o e l t soms de namaak van een schilderij, van een kunstvoorwerp, waar de
theoreticus zelfs een echtheid zou willen bewijzen.
Nu is het misschien wel eens goed zoo'n intuïtieve beoordeeling te gaan ontleden,
maar ik geloof toch dat een pur sang schilder, die voor een valschen Bosboom
gebracht werd, het zou ‘ruiken’ en er nooit toe komen zou het te definieeren. Hier

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 20

is een scheiding tusschen den kunstenaar en den kunstgeleerde; maar Bremmers
boeken zijn voor hen die onderwezen willen worden in kunst-begrijpen, -genieten,
-waardeeren, en niet voor kunstgevoeligen, die, zij het ook zonder u het w a a r o m
te kunnen zeggen, de gave des oordeels bezitten.
Eveneens blijvende op het terrein van den kunstopvoeder, is J. Kuyper's boek over
Heraldiek er een waaruit veel te leeren valt. Er bestaat weinig ten onzent, vooral uit
een aesthetisch oogpunt bezien, over heraldiek, en al zijn de tijden dat men een groote
waarde aan plaats- en familiewapens hechtte misschien eenigszins voorbij, toch komt
èn in de bouwkunst èn in de versieringskunst meermalen de toepassing der heraldiek
voor.
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De heer Kuyper, die in het afgeloopen jaar, in eenige cursusavonden, uitgaande van
de Vereeniging Architectura et Amicitia, de toepassing der heraldiek, hare
voorschriften en vormen uiteenzette, heeft thans deze lezingen in een boekje
bijeengebracht en door tal van teekeningen verduidelijkt.
In zijn inleiding wijst de schrijver er op, dat er zoo weinig aandacht geschonken
wordt aan de historische versieringsvormen; en daar dit wonderwel aansluit bij wat
wij de vorige maand betoogden, mag ik er door een enkele aanhaling zeker nog wel
even den nadruk op leggen.
‘Om het zoekende versieringsinstinct te voldoen,’ zegt de heer K., ‘behelpt men
zich in de hedendaagsche bouwkunst gemakshalve met het heilige kwadraatje of het
alleenheerschende driehoekje. Eischen van materiaal en techniek worden daarbij
genegeerd en zoo kunnen wij dagelijks waarnemen, dat buiten het gebied van
historisch ornament, het abstracte geometrisch ornament dienst doet voor
textielstoffen, voor graniet, zandsteen, hout en metaal, een universeel ornament,
passend voor alle gelegenheden.’ En iets verder:
‘Persoonlijke opvattingen en inzichten op het gebied van decoratieve kunst hebben
zeer zeker reden van bestaan, wanneer daaraan voorafgaat voldoende kennis van
historische siervormen. Tot die historische siervormen behooren allereerst de vormen
der wapenkunst’.
De toepassing der heraldiek in de versieringskunst zal dan ook ongetwijfeld tot
rijkere vormen-samenstellingen aanleiding geven, maar de heraldiek is aan vaste
regels en wetten, aan bestaande voorschriften gebonden, en d i e zal men dienen te
kennen, wil men zelf iets concipieeren dat niet alleen mooi, maar ook goed en juist
is.
In dit verband is 's heeren Kuypers boekje opgevat. Het is een practisch handboek
voor hen die de wapenkunde in ornamentiek willen toepassen. Het geeft geen
voorbeelden om na te volgen, maar doet zien wat in de heraldiek w e l en wat n i e t
mag, geeft hoofdstukken over schildvormen, helmen, helmdoeken, schildhouders,
diervormen in de heraldiek, enz. enz., juist wat onze ornamentisten noodig hebben
te weten; de verwerking der motieven is aan hun eigen smaak en vernuft overgelaten.
Een wegwijzer dus op dit weinig gekende gebied, een welkomen gids zouden wij
het kunnen noemen.
***
Op ander gebied, voor onze kunstnijveren echter niet minder leerzaam is de
catalogus die de heer C.W. Lunsingh-Scheurleer van zijne verzameling Egyptische,
Grieksche en Romeinsche oudheden heeft samengesteld en doen uitgeven.
Hoewel een dergelijke verzameling over het algemeen hare grootste belangrijkheid
aan de archeologische waarde der voorwerpen pleegt te ontleenen (waaruit onze
sierkunstenaars dan de conclusie trekken, dat oudheidkundige en ethnografische
musea niets van hunne gading bevatten) meenen wij juist, dat voor de studie van
versieringswijzen, voor de vormenkennis van gebruiksvoorwerpen men niet beter
kan doen dan bij hen ter schole te gaan, die bewezen hebben, dat vorm, gebruik en
versiering van een voorwerp in zeer nauw verband tot elkaar staan. Als vanzelf
wenden wij ons dan tot Egyptenaren, Grieken en Romeinen. Wat dezen catalogus,
die een zeer groot aantal afbeeldingen bevat, bovendien belangrijk maakt, is een
historische inleiding, die - zij moge dan geen volledig voorbeeld geven van de geheele
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ontwikkeling der Grieksche kunstnijverheid (zooals de heer L.S. in zijn voorbericht
zegt) - toch ongetwijfeld tot beter begrip, tot juister waardebepaling der voorwerpen
zal bijdragen. Een catalogus als deze is dan ook meer dan een loutere
inventaris-beschrijving, zij wekt belangstelling voor een verzameling die de
verzamelaar zelf met liefde en zorg heeft bijeengebracht, en deze toewijding van den
eigenaar, zij spreekt tot ons zelfs uit zeer korte notities bij ieder voorwerp, en doet
ons zoodoende iets gevoelen voor die schatten van kunst en historie. Die overblijfselen
van vroegere cultuur worden daardoor tot levend studiemateriaal voor hen die de
schoonheid en de belangrijkheid ervan leeren verstaan. Mochten alle catalogi van
onze openbare verzamelingen op een dergelijke wijze uitgevoerd worden.
R.W.P. Jr.
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‘STATIONNEERENDE RIJTUIGEN,’
OORSPRONKELIJKE ETS VAN MAURITS NIEKERK.
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EIGEN PORTRET.

1904.

Maurits Niekerk
door Karel van de Woestijne.
Mogen wij wel zeggen, dat schoonheid eene hoedanigheid der voorwerpen is, zoodat
een voorwerp schoon zou zijn door 't feit en den vorm van zijn bestaan; of is het
eerder eene waarheid, dat sommige menschen - die toon aangeven en, bij gewoonte
en herhaling, gezaghebbend hun gevoel of meening als een beslissing door ieder
aannemen zien - zulke gave van speuren en verheerlijken, van raden en glanzend
openbaren bezitten, dat zij de leuze, als zou schoonheid in alle dingen schuilen,
verklaren alzóo, dat zij in alle ding schoonheid ontdekken? Of juister gezeid nog:
dat geen voorwerp schoon heet, of het heeft die schoonheid ontleend aan, die
schoonheid mild gekregen van wie, uit eigen vermogen, alles tot schoonheid schept
of herschept?
Ik dacht aldus, toen vóor een uur nauw, een vriend me uit een verzen-bundeltje
voordroeg, dat ik goed ken, en tot heden gewoon achtte. Ik noem het derhalve niet,
noch zeg u de ‘stof’ die er in behandeld wordt. Het zij genoeg dat ge weten zult hoe
weinig het me geboeid had tot vóor een uur; niet dat ik het achtte van geen dichter
gedicht te zijn, maar wen het me, integendeel, ál te dichterlijk,
gemeenplaatselijk-dichterlijk voorkwam, en geschreven, naar beeld, stijl, en rythmus,
volgens al te secuur-probate voor-
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beelden, om te mogen heeten, zelfs maar in geringe mate, vrij-ontstaan en
oorspronkelijk. Dit was, inderdaad, een heel gewoon bundeltje gedichten. Maar nu
had mijn vriend zich blijkbaar bevonden in dien zeer bijzonderen toestand, die is als
waart ge bevangen van een lichten, een verblijdenden en verbreedenden, en, zou ik
willen mogen zeggen, een gulden-glanzenden roes, toen hij deze verzen herlas, die
hij vroeger als ik weinigschoon en -persoonlijk had geoordeeld. Een ongekende
prikkel, ik weet niet welke oorzakelijke omstandigheid had gedaan, dat hij in-eens
de woorden als door-gloeide met eigen gevoel; hem was plots gegeven, beeld en
klank te proeven en te genieten, zooals de - waarschijnlijk-oprechte - dichter van het
boekje aan eigen innige zindering genoten had en proevend getoetst; elk woord, elk
figuur kreeg zijne essentiëele waarde; een zin, eene plastische en muzikale expressie,
in één woord eene schoonheid, die deze, nogal armzalige, gedichten haast maken tot
incisieve, en tevens klassiek-rustige meesterstukken.... En, in dien bezaligenden
toestand nóg, las mijn vriend me voor, en ik, ongeloovig gebleven, voelde niettemin
dat hij uit eigen verheerlijkt wezen, uit eigen gemoeds-rijkdom, uit - noem het gerust
aldus, maar geef aan 't woord zijne oorspronkelijke beteekenis - uit eigen fantazie,
eene schoonheid had geleend aan wat, (het blijft mijne overtuiging, daar ik op mijne
beurt herlezen heb), objectief, die schoonheid niet bezat.
Die guldene, die magnifiëerende gave der omschepping-tot-schoonheid, die ik
lyrisch noem, niet zoozeer omdat wie ze ondergaat vermag anderen mede te deelen
wat hij erbij ondervindt, zooals lyrische poëzie deze is de persoonlijke aandoening
en weêrgave ervan, maar omdat ze 't dagelijksche en alledaagsche leven is als een
sidderende en zinderende, een blij-gonzende ondertoon die verdiept en verbreedt
elken klank, alle schittering, elke felpen aaiïng van schaduw, en ieder gebaar in tijd
en ruimte vereeuwigt, gelijk de lyra deed, die, 't verhaal der Rhapsoden begeleidend,
geheel het droeg, en hunner woorden trilling gaf die beefde tot in het diepste gemoed
van de hoorders, (waarom zoude ik mij van zulke verbeelding onthouden?), - deze
gave zal wel hoofdzakelijk den plastischen kunstenaar verstrekt, zal wel zijn kostbaarst
eigendom wezen. Zijne innerlijke schatten en vermogens aan samen-stellen en
ineen-passen, van evenredigheid en behoorendheid; zijn zin voor, zijn gevoel van
wat de Grieken verstonden onder harmonia: verbruikt en verteert hij ze niet aan de
rechtstreeks-waarneembare uiterlijkheden? - De dichter, hij, en de musicus, hebben
in de meeste gevallen een andere ondervinding van rythmus en kleur, van de
onderscheiden bestand-deelen der waargenomen, der gevoelde schoonheid. De eerste
werkt met dit abstrakt teeken: het woord; de tweede met deze ijlte: den klank; en,
niet meer dan het woord eene schoonheids beteekenis krijgt tenzij na eene
reeds-ingewikkelde geestes-bewerking, krijgt de klank gevoels-dracht als wie hem
uit geen bijna even-abstrakt, ik bedoel: even afgetrokken-persoonlijk gemoeds-proces
heeft doorstaan. Poëzie en muziek, drastische kunsten, in den zin van kunsten der
innerlijke handeling, der innerlijke bewogenheid en bij-gevolg der diepere en
persoonlijke, der subjectieve reflectie, deelen doorgaans geen rythmus mee, en
vermogen het nauwelijks, die bij alle uitsluiting af kon hangen van het ingevend
voorwerp, die van den zintuigelijken indruk onmiddellijk afhangt; en wat men er
‘kleur’ en ‘lijn’ in noemt heeft zoo weinig gemeens met wat aldus heet in de vorm-,
in de plastische kunsten, dat men het voor overdrachtelijke uitdrukkingen, uit
vergelijking cerebraal ontstaan, zou houden, wist men niet zeer goed dat ze, op ander
gevoelsvlak, eene even-stipte beteekenis hebben. Zoodat wie de magnifiëerende gave
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der omschepping-tot-schoonheid bezit (om tot mijn onderwerp terug te keeren,) met
heel wat minder-uiterlijke, heel wat diepere en meer-individualistische materialen
bouwt, wil hij, poëtisch of muziekaal, zelfs maar een vluchtige, sensuëele impressie,
die hij ondervond, mededeelen, dat het kunst worde, dan wie, schilder of beeldhouwer,
- de danser of danseres is een midden tusschen beider aard kunstenaars, - het doet
met zeer onmiddelijk - werkende middelen. Inderdaad, de
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impressie van het zintuig, bloot het beeld op het net-vlies, heeft geenszins in den
geest, in de onverklaarde coördinatie van gevoelens en herinneringen, te tasten naar,
te verworden in éen groot samengesteld maar éen-geworden gevoel, om bij den
kunstenaar het kleurenvisioen, den wellust om de vorm-vlakken, de eurythmie van
het totaal-beeld te doen schitteren en streelen. Want, zien het ook ónbegenadigden
niet, en kan men zeggen dat ze meest altijd ontstaat uit de ongewildste toevalligheden:
de voorwerpen en wezens hebben voor den

STILLEVEN. VERZAMELING G. SCHAAI, ROTTERDAM.

plasticus hunne schoonheid, aan rythmus en kleur en vorm, geheel klaar; het geoefend
oog, op het oogenblik der Gratie, der schoonheids-ontdekking, der blijde, ontvangende
verwondering, heeft nauwelijks nog eenig ordenend werk te verrichten, wil het
verbazende en verheugende beeld reeds eene vaste uitdrukking, eene
werkelijkheid-in-kunst bezitten; en zonder zelfs de artiest zich maar eenigs-zins in
de droesems of spiegelkaarten van zijn innigst eigen wezen geroerd zal hebben
gevoeld, zonder dat hij de noodwendigheid zal voelen, of te meer nog, de
onontkomelijkheid, aan zijn dieper gemoedsleven de verleidelijke gewaarwordingen
van zijn oog te toetsen, zal hij een werk van zuivere schoonheid weten te maken met
louter-sensuëele, niets dan impressioneele bouw-stof.
Is de plasticus echter een dichter; heeft hij in zich de gemoeds-bestanddeelen (men
vergeve dit veel te grove woord), van den drasticus, in dezen zin, dat hij, in
oogenblikken van voller leven, van instinctmatig gaan naar schoonheid, van
verrukking om wat hij van uit zijn verheerlijkenden blik met luister omkleedt, tevens
en onwillekeurig, met een onbegrepen en onpeilbare logica, aan zijn immediaat
visioen de draden voelt geknoopt van déze vreugd of génen smart; dat hij, buiten
zijn weten maar sterk als een gebod, gaat lijden zoodra hij dit beeld ziet, of dit gebaar,
zonder dat nochtans het minste verband bestaat tusschen dit materiëele beeld, dit
onuitdrukkelijk gebaar, en den aard zijner innerlijke ontroering; zonder dat - om het
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meer beslist te zeggen - het ‘onderwerp’, dat het oog gewaar werd en in schoonheid
hulde, eenigs-zins maar een gevoel van medelijden, of walg, of geestigheid door
analogie wekken zou; - is het, dat de schilder of beeld-houwer zulke diepere gemoeds
- toestanden bij het brutale van een zintuigelijken indruk heeft ondervonden, en
daarna, wat hoofdzaak is, het voorwerp van dien indruk, in alle ‘natuurlijke’
preciesheid en dood-gewonen eenvoud voorgesteld, maar tevens zoo innig-doorgloeid,
zoo gevoelig doorzien heeft, dat de toeschouwer, die eenige oefening en, het spreekt
vanzelf, de noodige ontvankelijkheid bezit, onmiddelijk doorsidderd wordt, of ten
minste getroffen, van wat de kunstenaar, onder-bewust, bevangen had of hield toen
hij 't stoffelijke beeld in het oog kreeg; - is (nu begrijpt ge mijne bedoeling) de
plasticus tevens in meer of mindere mate een kunstenaar der individua-
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listische, diep-innige bewogenheid, zooals dichters in woord of toon: dan krijgt zijn
werk eene waarde, die te grooter wordt naar de mate dat zijne gevoelig-persoonlijke
menschelijkheid stijgt, en terzelfder tijd streng binnen de grenzen van zijn
impressionistische, zintuigelijke gewaar-wording behouden blijft. En de schoonheid
ervan zal te langer duren, naar ze, binnen de strengste en kieskeurigste zorg om
louter-picturale of -sculpturale uitbeelding en uitvoering, een diepere humaniteit,
een echter gevoel uitdrukt.
Zulke lang-natrillende schoonheid heb ik onder-gaan bij het werk van den jongen
man, wiens naam als titel boven dit opstel staat, en die er, vorig jaar in het vroege
voorjaar, te Brussel, en even later te Rotterdam, opzien meê verwekte en bijval meê
verwierf. Zoodat ik het graag bij u inleid en, waar noodig, verklaar.
***
Maurits Niekerk ken ik sedert geruimen tijd al: haast twaalf jaar persoonlijk; van
vroeger nog door literair en kritisch werk. Dit laatste is nu wel van geen heel groot
belang, maar dient vermeld, omdat het, als het ware, de Amsterdammer (die Niekerk
is), naar Antwerpen, als vele land-genooten van hem, gekomen om er schilder-studies
aan de Academie voort te zetten, - wij Belgen vragen nog steeds waaraan Antwerpen
zulke gunst en eer verdient, - al heel vroeg, en bijna onmiddellijk, mengt in de
jong-Vlaamsche letterkundige beweging, en een warm-voelend-Vlaming maakt van
dezen Nederlander. Niet lang na zijne aankomst in ons land publiceert Pol de Mont
in zijn anthologisch tijdschrift der ‘Zingende Vogels’ een drama van hem, dat ook
elders met grooten lof vermeld wordt. Niekerk zal echter in De Mont's uitgave - al
is die onder de vroegere periodieken de meest-leesbare, de artistiekste, de breedste
gebleven - niet langer verwijlen. Een tocht van letterkundige omwenteling even als
van sociale onrust had over Vlaanderen geblazen, de Parnassiaansche kaartenhuisjes,
hoe kunstig ook opgebouwd, aan 't schuiven en wankelen gebracht, en onder de
gekuischte dichters-zeden van den tijd (het was in de jaren 1890) allerslechtste
manieren gevoerd. Ik geloof wel dat Emmanuel de Bom de eerste was, om in de
Schelde-stad het opstand te blazen. Deze, die men een ironist heeft genoemd, omdat
hij van nature een ‘frondeur’ is, zooals de Franschen zeggen, en, Vlaamsch-gezeid,
een blijde slingeraar van scherpe steenen in elke officiëele vensterruit, - deze had,
als mede-stichter, naast Vermeylen en meer dan Van Langendonck en Buysse, van
het revolutionaire ‘Van Nu en Straks’, de oogen der jeugd op zich gevestigd, en in
die oogen was een ijverigen brand van bewondering en na-streven. Daar was aldra
een groep die de ‘Barbaren’, welke De Bom op het Antwerpsche wereldje had
uitgestuurd, beminnen ging als eene herwonnen gezondheid, en dacht ze geestdriftig
te moeten navolgen. De meest gevorderden van dien groep, - ik bedoel in letterkundig
vermogen, - Victor de Meyere en Edmond van Offel, waren weldra even-goed
medewerkers aan ‘Van Nu en Straks’; en het was met fierheid dat de eerste der twee
zich op zijn titel van ‘Van Nu en Strakser’ beriep, om mij, in 1894, bij het heilig
korps der omwentelaars in te lijven. Zoodat het langs den Antwerpschen weg is, dat
ook te Gent de lont werd aangestoken, waar Vermeylen en De Bom de
vuurwerk-makers van waren geweest.
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Zij, die zoo heel spoedig de deur van het Allerheiligste niet overschrijden mochten
- dat tabernakel was, ge begrijpt me, ‘Van Nu en Straks’, - al laaide hun 't heilig vuur
te dorstiger in de borst dat ze jonger waren, hadden natuurlijk behoefte aan een eigen
tijdschrift. Dat tijdschrift zou verschijnen te Antwerpen, waar de beweging het
heftigste was. Het heette ‘Ontwaking’, en verscheen voor 't eerst in 1896, nagenoeg
te zelfder tijd met de tweede reeks van ‘Van Nu en Straks’, waar het, met zijn
dichteren-groep, als een vrijschutters-korps van werd. Ik weet niet of Maurits Niekerk
hier al aan meêwerkte. Toen echter de krachten te talrijk waren, om nog in éen enkel
orgaan gebondeld te kunnen worden, onstond ‘Onze Vlagge’, - of was ‘Ontwaking’,
dat thans nóg
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leeft, tijdelijk ingedut? -, en hierin vinden we als kunst-criticus Niekerk terug: geen
criticus van overstelpend doorzicht, maar, hoofdzakelijk, een stormer van belang,
en die niet naliet de borst te verloochenen, die hem gezoogd had: ik bedoel de
Antwerpsche kunst-academie in hare patentste vertegenwoordigers.
Kort daarop - ik meen in 1897 of '98 -

NOORD-STATION BRUSSEL. VERZAMELING PH. WOLFERS, BRUSSEL.

ontmoette Niekerk, na een kort verblijf te Brugge, aan de Noord-zee te Lisseweghe
den kunstschilder Valerius de Sadeleer, voor denwelke Streuvels onlangs uw aandacht
vroeg. Met dezen vertrekt hij naar Vlaanderen, en gaat er wonen te Sinte Martens
Laethem aan de Leie. Aldaar maakte ik, om dien tijd, zijne persoonlijke kennis....
En laat me toe, hier even bij dit dorpje stil te houden. Ik heb er bijna zeven jaren
onafgebroken gewoond; ik schrijf er deze lijnen, daar ik steeds terug-keeren moet
waar ik de rijkste en pijnlijkste stonden van mijn gemoeds-leven heb door-gemaakt.
Een dorpje trouwens dat in de kunstgeschiedenis allicht naam zal blijven houden:
iets als Barbizon, Laren en Worpswede, waar echter te dien tijde slechts verbleven,
behalve Valerius de Saedeleer en Maurits Niekerk, de beeldhouwer George Minne,
de cier-kunstenaar Julius de Praetere, mijn broeder Gustaaf, schilder, en uw dienaar,
om niet te spreken van het zeldzaamste figuur van ons Vlaamsch kunstwereldje: de
daar-geboren Binus van den Abeele, boeren-zoon, oud-burgemeester en thans
gemeente-secretaris van Laethem, die, zonder de minste opleiding, begon met, in de
jaren 1860-70, zeer persoonlijke en baanbrekende boeren-romans te schrijven, om
later, toen hij gewaar werd dat het hem aan literaire middelen ontbrak om geheel
weêr-te-
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geven wat hem zijn land dag aan dag der blijde en verwonderde ziel schonk, zonder
voorbereiding en met eene ongelooflijke naïefheid, maar innig-schoon en
verrassend-nieuw en-‘genuine’ dit land aan 't schilderen ging, met kleuren, op doek:
het edelste en beminnelijkste, eenvoudigste en meest-overtuigende voor-beeld van
de oppermachtige schatten, van de kroppende sappen, die onze moeder Vlaanderen
in zich houdt, en welke belofte voor eene toekomst, waarvan de ontginning pas
begint!... Al is Sinte Martens-Laethem thans ook al een ‘kunst-centrum’ geworden,
en haast een schilder-school; al kuieren de jongere Gentsche estheten er 's Zondaags
heen, met praeraphaëlitische liefjes, naar de lorkeboschjes als naar een Mekka (waar
men lekkere ham eet); al werd er van den zomer het eerste Nederlandsche
openlucht-tooneel ingehuldigd met niets minder dan den ‘Philoktetes’: Binus, de
goede en fijne, die ouder en ouder wordt en nochtans zoo eeuwig-jong en -blijde is
gebleven, Binus is me nog steeds, is me inniger dan ooit als de spiegel dezer streek,
de ziel, de goede geest ervan; en dat voelen en weten zíj vooral, die dit land, als
Niekerk, als ik, moesten verlaten.
Dit land, stel het u vóor als een streek van Vergilius en van Puvis de Chavannes.
Het dorp, dat zich in éen klein hulleken huizen schaart om het schamele Romaansche
kerkje, ziet ge spiegelen, nederig en vol nobele stemming, in 't nauw-roerende water
als ge van uit Gent komt en de Leie gevolgd hebt. Want de Leie is nergens stil en
breed als binnen den dubbelen bocht die ze hier teekent. Van ochtend-rood tot
avond-rood is ze der oneindige luchten, die Oost en West rusten op hunne lage
einders, de effendste en zuiverste spiegel. Zelfs bij storm rimpelt ze niet meer dan
als de vloeiïngen zijn op gewaterde zijde; zij kletst en klotst alleen onder
omwelvoegelijke Zondag-stoombootjes, en is gezegende veiligheid van wie uit zeilen
gaan. Van uit hare oevers deinen, óver water, de wijde meerschen, waar bloeien, in
blinkende verwen, de koe-beesten en hier of daar een dravende twinter; ter zijde van
het dorp, zijn het, twee uren lang - Divitia Flandriae! - de korenvelden, gelijk ze
thans, (we zijn in de oogstmaand), gepikt, als ontallige gelederen naar de vier
wind-streken toe, en onder de schaduwkeerende reis der zon, in hooge, rechte schoven
staan gesteld.... Erachter zijn het de Canada-populieren der wegen. Zij leiden naar
de boschjes lorken en lagere sparren, waar 't leven gaêrt van snikkende fazanten en
't spel-in-de-maan van geniepig-geestige haaskens. En hier wordt de grootsche en
weemoedige vrede der Leieboorden tot een klare en fijne gezelligheid. Zoodat dit
land elken ernst als alle leed een liefde en een troost biedt, en alle vreugde óf
verheerlijkende opwinding, óf de oneindigstille bestendigheid....
Maar Niekerk, om op hem terug te keeren, schijnt dit picturale land, - dat echter
nooit tot het ‘pittoreske’, tot het ‘schilderachtige hoekje’ vernedert, - nauwelijks de
liefde te hebben toegedragen, die van anderen, misschien minder-bedeelden,
opmerkenswaardige uitbeelders ervan heeft gemaakt. Althans, tot een
landschapschilder-bij-alle-uitsluiting te zijn, mocht het hem niet te brengen. Waren
het benepen levens-voorwaarden; de bekommernissen van een angstigen en zoekenden
geest, die van sociologie naar theologie ging, de waarheid zocht voor 't algemeene
leven der maatschappij en voor eigen moreele leven - want meer dan wie onder onze
Vlaamsche kunstenaars kende Niekerk zulke, zeer oprechte en zeer ernstige, strijd
en aarzeling -? Hoe 't weze: wij zien zijn schilders-oog, evenzeer als een bloedend
mede-lijden, zich keeren naar de zeer-schamelen en de zieken, ze opzoeken in hunne
armzalige en zuurgeurende krotten, waar ze leven bij hun zwarten, dooden haard of
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op hun grauwen stroo-zak; ze dáar, in hunne pijnlijkste en meest-gelatene
oogenblikken, liefde-vol en ingetogen, met wijding en eerbied op het doek brengen.
En het zijn zijne eerste werken van blijvende beteekenis.
Twee ervan herinner ik mij heel goed: hij schilderde ze in het ellendigste huisje
van het dorp, veraf-gelegen van waar de andere schilders inspiratie zochten. Ik ging
hem aan het werk bezoeken; over een stofgrijs gras-pleintje hinkte een magere geit,
aan 't draaien rond een verwrongen en dor appelaarken om, zoo ver het de gespannen
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koorde toeliet. Een mest-hoop walmde blauw en stinkend onder de blakerend-witte
middag-zon. Op den drempel - groezelige vlek tegen den grauw-vochtigen gevel aan
- zat, gestopen en als levenloos, een oud, vuil wijf, waar slechts de knokige vingeren
van bewogen, aardappelen aan 't schillen, en die nauw opzag, wezenloos onverschillig,
toen ik
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't scheeve, zwarte raam der open deur binnen-schreed.... Dáar, in den stik-lucht,
gedrenkt van de zerpe geuren uit het naastgelegen geiten-hokje, zoet omgonsd van
de dikke, metaal omkolderde hommels, bij 't schaarsche licht dat de flardige
baaldoeken gordijnen door-lieten, - dáar zat Niekerk te schilderen met haast
godsdienstige aandacht. En die stemming was op het schilderij over-gegaan in 't
arm-zalige vertrek, dat het vóorstelde, met een open deur naar het neven-kamerken,
en gebogen-verdwijnend langs die deur, eene gestalte.... De indruk was
nijpend-overweldigend in 't alledaagsche van de voorstelling. Men gevoelde, men
werd, haast physisch-pijnlijk, aangegrepen door dat zóo eenvoudige vertoon: in een
groezelig boeren-kamertje, een vrouw die het vertrekje daar-naast binnentreedt. En
hier weet ik, hier weet ik positief, dat ik de aandoening niet te wijten heb aan de
kennis die ik had dat, in het plaatsje waar die vrouw ingaat, een oud man zeer ziek
lag. Ik heb het schilderij later wel meer gezien, en ik verzeker u: dit was geen bloote
weêr-gave van wat Niekerk gezien had, maar men gevoelde wat hij zelf in dat
neven-kamertje wist te gebeuren, en wat hij zelf er lijdend bij onderging.
Het andere schilderij bracht ons in het zieken-kamertje zelf (en werd te Rotterdam
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ten toon gesteld). Daar lag de zieke, aêmechtig, in de diepte van zijn kaf-bed, heel
weg in 't hooge hout der gele sponde. Vóor hem, zijne zorgelijke vrouw, blazend in
de kop melk die hij drinken zal.... En het is heel de bedompte atmospheer van het
enge, kwalijk-geurende, armoedig-onzindelijke vertrek waar, onder de onbeholpen
en onvermogende zorg der schaarsch-begrijpende en toch zoo innig liefde-plegende
vrouw, deze afzichtelijke grijsaard de heiligheid des doods draagt....
Aldus schilderde - zoon van het land dat ons een Israëls baarde - Niekerk zijn
eigen onrust. Meer nog dan met innerlijke schoonheid, zag hij alles, zag hij elk ding
met de oogen van zijn twijfel en zijn gelaten lijden. Zeer echt geschilderd nochtans,
zonder de minste literaire aanvechting, treft zijn toenmalig werk, wel heel kranig
gedaan (hoewel wat sausig-zwart voor onze Vlaamsche, kleurdorstige blikken),
vooral als meer-letterkundig werk, als drastisch werk zou doen. Men vergeet
gemakkelijk het doek en de verwe om het gevoel en de uitdrukking. En zoo weet ik
niet eens of ik nauwkeurig beschreef, daar me de twee werken in langen tijd al niet
meer onder oogen kwamen; maar dat ik nauwkeurig na-gevoel, weet ik beslist....
Gelukkige omstandigheden, die helaas keerden in den pijnlijksten rouw, (laat me
toe hier van een biographie alléen mee te deelen, en dan nog in afgetrokken
bewoording, wat voor het werk van belang is), wentelden ook 's schilders geestelijke
bekommering om. Er zal in hem aandoening van omringende liefde - vermoed ik -,
en, weemoedig, 't geruste herdenken van vroeger leed gezonken zijn. En, uit de
studies van die nieuwe periode, houdt ik dan ook deze vast, die me over zulke hoogere
aandoening en deze melancholie heeft na doen denken: eenige gele rozen.... Voor
hem niet, misschien, voor mij echter wél, (en de gemoeds-waarde van zijn arbeid
doet dat ik, receptief gevoeler, bij deze studie van bijna even-groote beteekenis ben
als hij, omschepper van eigen gevoel), voor mij zijn deze luttele rozen nóg, wat ze
waren toen ik ze voor 't eerst zag: de aanvankelijke uitdrukkingen van den Niekerk
- hij uit zich vooral in stil-levens - die het-dichtst-bij-zich-zelf blijft, van
Niekerk-als-individu, van Niekerk-buiten-de-samenleving, van Niekerk-lyrisch
intimist.
***
Ik wensch, hier bij zulke werken, - zooals ik zei: stil-levens, - staan te blijven. Zij
zijn, immers, althans in mijne opvatting en, geloof ik, in werkelijkheid, als een draad
die, van op Sinte Martens Laethem tot op dit oogenblik, na een reeds-lang verblijf
in Brussel, de dagen van 's schilders leven, zijn afgesloten gevoels-leven buiten alle
toevalligheid of gebeuren, buiten kenterende omstandigheid of plots toeval, buiten
omgeving zelfs of omringend leven van menschen-als-mieren, tenzij als weêr-slag,
als bezinksel, als onbewuste herinnering ervan - de draad die zijne dagen snoert tot
een juweel van aangehouden, edele en afgetrokken ontroering. Dagen van binnen-huis,
dat het buiten-leven aanslaat nog slechts als een na-galm zonder dreigement; dagen
der veilige woon-kamer, waar ge uw gemoed niet uitstort dan in u-zelf, verre van
alle nieuwsgierigheid, rijk en arm van u-zelf, rijk en arm om u-zelf, met de pijn en
de weelde om eigen schatten en behoeften. Zulke dagen kent gij: zij zijn de trouwe
herbergen van uw levens-weg. Zij waren er van voór uw geboorte, want zij werden,
weet ge, gebouwd toen uwe ouders zich om u vereenigden. Gij zult ze, verrast wel,
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maar met een zekerheid waar ge nauw aan zult durven gelooven, erkennen, als smart
u zal drijven naar donkere hoeken, vrede u den muur zal wijzen waar laag aan te
leunen om 's nachts ál de sterren te zien, en vreugde het zonne-gevelken toonen zal
waar de blijde schaduwen van 't gebladert malve dansen. Gij zult ze, zulke dagen,
drinken als de vóorbestemde kruiken van uw dorst, en de bitterste misschien met de
meeste liefde. Laat de buitenwereld woelen en niet rustig zijn: gij hebt de
pronk-kamer, gij hebt de gevangenis van u-zelf, waar de minste voorwerpen, het
hatelijkste en het rijkste, u ontvangen met hunne roerlooze en streelende, hunne
pijnlijke en onverzoenlijke gezelligheid. Zulke dagen zijn uwe Adams-dagen: het
dikste kleed verduikt
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u de eigen naaktheid niet, noch liefde of walg, geliefden walg en afkeerige liefde,
om die naaktheid. En verkiest gij 't, ge zit in het zijden-verig of staal-strakke kolder,
dat het trouwst uw gedaante bewaart, al lijdt ge omdat het al te gemakkelijk uitzet,
en hebt vreugde omdat het knelt. En zoowaar: het is geweven of gesmeed uit uw
eigen daden en gevoelens, en àl wat uw leven het innigst omsluit staat er in gestikt
of weêr-spiegeld....
Misschien wel zijne israëlitische afkomst bezorgde Niekerk een zeer-doordringend
en somptueus gevoels-leven, buiten uiterlijke omstandigheden om, ik bedoel: buiten
de onmiddelijkheid zulker omstandigheden, en slechts als lang-bezonken na-gevoel
ervan. En die rijke en uiterst-kiesche, strenge en nochtans fantasie-fijne, sobere maar
glanzende innerlijkheid stort hij, op de dagen waar ik u daar-even de lyrische waarde
van zei, en waarop hij de vertrouwde dingen om zich heen door-ademt en verheerlijkt
met zijn kunstenaars-blik, beladen met zijn intiemste ontroering, - stort hij uit, plengt
hij met weelderige jool, of laat hij, behoedzaam, druppel voor druppel neer-zijpelen
in zijne stil-levens.
Ik heb allerlei kritieken gehoord op deze stil-levens: eerste bewijs dat ze ongewoon
zijn. Men vindt ze smakeloos gecomponeerd, slordig gedaan, te schel of te donker.
Maar zag men niet - en dit slaat dergelijke opwerpingen in-éen, - dat het ‘onderwerp’
dier stil-levens niets dan een voorwendsel is, een toeval, het ongekozen teeken dat
een gevoel bestendigt? Neen, niet deze Chineesche pulletjes of gene rozen, enkele
appelen of dit kinder-speelgoed, een dansend figuurtje of de getaande weêr-glans in
een spiegel zijn het, die de schilder op doek heeft willen brengen, om hun eigen
beteekenis aan vorm of kleur; maar, toen hij, zekeren dag, weemoedig gestemd was,
ontmoette zijn blik dit Sèvres-danseresje bij deze thee-rozen; onwillekeurig kleedde
zijn blik ze in de eigen schoone gemoeds-ondervinding; zijn gewekte schilderszin,
gedragen op zijn gevoel, had het dan nog alleen te vertoonen, o misschien niet zooals
het in werkelijkheid was, maar zooals zijn oog het toevallig en onder deze bijzondere
stemming ontmoette; en zoo wordt het Sèvres-danseresje de uiting, de zang van 's
schilders nobelen ziele-toestand. En zij die redeneeren, gevoelend dat hier wél
melancholie uitspreekt: de schilder wilde ‘de Weemoed’ uitdrukken, gelijk bij
voorbeeld, in een befaamd stil-leven, Jordaens, (of beter: Pieter Boel, die er het
grootste deel van uitvoerde) ‘de IJdelheid der tijdelijke Have’ uitdrukt, er een stapeling
van allerlei wereldsch gerei ter schildering bijeen voorstelt, en er dan de Dood
dik-kaaks over blazen laat - gevoel tot allegorie verstard; - zij die meenen, dat Niekerk
aldus zou zijn te werk gegaan (en die dan, inderdaad, het recht zouden hebben te
klagen over gebrekkige samen-stelling, onverzorgde uitvoering, en wat dies meer),
zij vergissen zich, daar het schilderen van de meeste dezer stil-levens niet het gevolg
van een verstandelijke bewerking, noch van een componeerenden keus, noch zelfs
van eene fijn-plotse zintuigelijke impressie, maar van eene, onbestemde en
onvoorbereide stemming, door den kunstenaar op de toevalligheid van dit of geen
voorwerp overgedragen: dichter-werk in dezen zin dat een onverschillige
afgetrokkenheid door-gloeid wordt van het individuëel gevoel des omscheppers. En
gebeurt het (maar zelden) andersom: dat werkelijk ‘het onderwerp’ den schilder
charmeert en niet los laat, dan groeit bij hem steeds die verleidende indruk tot een
meer algemeen-humaan affect; zoodat de gevolgen zelfde blijven. Hiervan was te
Brussel en te Rotterdam een voorbeeld: het speelgoed, door Niekerk bij Sinter Klaas
voor zijn zoontje opgesteld. Het is zijne vader-liefde niet die hem tot de toevalligheid
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van dit gegeven gebracht heeft, maar, toen hij dat speel-goed daar ten pronk op tafel
stelde, en gevolg daarvan, is gewaar gaan worden de groote vreugde van zijn zoontje,
als hij dit speel-goed ontdekken zou: dit heeft zijn vader-liefde aangevuurd; en 't
algemeen-menschelijke was in hem, dat uit die looden soldaatjes, die blikken
hout-zagers, die spanen kippetjes innig-koesterend stralen zou.
Op zelfde wijze kon elk dezer schilderijen ontleed, van bij het borstbeeld der
Raphaëlitische prinses met de immortellen, tot bij
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de appetijtelijke, huid-gespannen, teeder-kleurige braad-kip. Van elk bijna, gaat een
algemeen affect, een totaal-gevoel uit, dat men met de abstractie van een woord kon
betitelen, als waren dit inderdaad allegorieën. Maar die ze nader heeft beschouwd
en doorvoeld, hij wordt gewaar hoe warm een menschen-hart ze gedragen heeft, en
hoe werkelijk angstvalligheid of uitbundigheid, buiten picturale kunde om, ze
schilderde, al naar de innerlijkheid van den uitbeelder in angst of uitspattende vreugde
verkeerde, of onder welke ontroering ook. Zoodat het algemeen-menschelijke, dat
er uit spreekt, ze de waarde geeft van gloedwarme symbolen. - Ja, deze stil-levens
zijn de uitdrukking van ziele-momenten. En juist daarom, om de zorg van de juiste
weêrgave ervan, heeft de schilder niet geaarzeld, de ‘compositie’ op te geven voor
eene, misschien wel waarachtige, ordeloosheid, maar eene ordeloosheid die een
oogenblik hem zelven het teeken zijner stemming is geweest, en waaraan te roeren
allicht het storen, bij weêr-oproepen, dezer stemming ware geworden. En 'tzelfde
voor het vergrijp-der-slordigheid. Menschen zeggen: dit is ón-af. Maar de schilder,
hij, voelde hoe verder-afwerken den dood kon wezen van de ontroering die zijn
schilderij beteekende. - Meen nu hierbij niet, gij die deze stil-levens niet zaagt, dat
ze werkelijk leelijk-samengesteld en oppervlakkig-geborsteld zouden zijn. Ze zijn,
eenvoudig, a n d e r s , vooral in de bewerking, en verschillend van doek tot doek,
omdat telkens de aandoening eene verschillende was, en Niekerk alle knapheid om
minutieuze oprechtheid opgeeft. Hetgeen niet belet dat vaak hier de stof-uitdrukking
prachtig is: Niekerk immers een Hollander wezend, en dat hij, schel-schaterend of
broeiend-donker, steeds binnen eene voortreffelijke harmonie der kleuren blijft....

PORTRET VAN RENÉ NIEKERK. BEHOORT AAN MEVR. J. DE MAZIÈRE, BRUSSEL.

Aldus openbaarde ons Niekerk zijne intiemste gemoeds-oogen-blikken: het warme
leven der vóorbestemde dagen, der dagen dat men ‘in eenzaamheid niet meer alleen’
is, maar levend in de aanwezigheid van zijne eigen schoonste, vertienvoudigde
vermogens als met sprakelooze vrienden, die u innig beminnen. Hij openbaarde het
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met schilders-middelen, hij bij voor-keur en uit temperament een schilder zijnde. En
vaak zijn deze brokken gemoeds-leven dan ook uitmuntende schilderijen. Maar hoe
veel meer toch zijn ze, voor wie ze weet te doorvoelen; hoeveel meer zelfs, misschien,
dan de schilder zelf
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vermoedt (want wij krijgen niet altijd de Gratie, ons-zelf geheel te door-gronden, en
genieten dikwijls het voor-recht, te handelen naar een onbegrepen, zelfs ongeweten
voorzienigheid)! En dat ze dan de burger-luyden soms aantasten door eene
ongewoonheid, die onbetamelijk wordt geacht: is het geen teeken dat wie ze
schilderde, soms leeft van zeldzame gewaarwordingen, die er te fijner om zijn?...
Gelukkig wie, van de dagen des over-vloedende gemoeds-levens, zulke, geschilderde,
‘gedichten’ te maken vermocht!
***
Ik zei u deze stil-levens te zijn als de kralen van een snoer, dat onafgebroken van bij
de Laethemsche dagen tot op heden, te Brussel, wordt geregen. Dit werk heeft, herhaal
ik, met de omgeving van den schilder, met het midden waar hij in leeft, weinig
immediaat uitstaans, bij uitstek individualistisch als het is. Ook bespeurt men, door
de jaren-lange voort-brengst heen, en niet-tegenstaande zeer verschillende
bestaans-voorwaarden, er geen verschil in dan, misschien, in kunnen, en in wat men
aan ruimers, blijders, zuiverders in het uitgedrukte gemoeds-leven gewaar wordt.
Het roezemoezen der Groote Stad liet ongerept en zonder bezoedeling de ziel die
zich, ongewijzigd bijna, en althans niet dan volgens eene logische evolutie van het
afgetrokken gemoed, bleef uiten als ze ermeê begonnen was te Sinte Martens Laethem
aan de Leie.
Maar er is ander werk, en van heel uitnemende beteekenis, dat bewijst welken
invloed, picturaal, 't verhuizen naar Brussel - onder omstandigheden die ik niet
vermelden zal - op Niekerk's oog en zenuw, op de technische uitvoering van zijn
doeken, op eene schijnbare versnippering zijner sensibiliteit en tevens op een
gul-ironieken of felschrijnenden blik erop, gehad heeft.
Men moet het zelf hebben ondergaan. Wie kind is der Stad; er organisch deel van
uitmaakt; ze onwetend of onwillekeurig te gedoogen heeft als zijnde haar
voort-brengsel en hare reden-van-bestaan, zal het niet be-
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seffen. Maar hij die, op het land, jaren-lang koortslooze en bespiegelende dagen heeft
gesleten, en dan plots in eene Groote Stad wordt verplaatst, niet als een toerist, maar
opgevangen in den roes van het nieuwe, jagende leven; zonder nochtans de Boer te
zijn die er ontredderd verloren in gaat, maar eerder met den peilenden en beramenden
blik van wie de verste horizonnen heeft leeren doorzien: hem is de overgang
aanleiding tot stoornissen, die op goed en op kwaad uit kunnen loopen, en steeds een
kentering te-weeg brengen in zijn arbeid, als deze eens kunstenaars is, van welken
aard ook. En, al zal de diepst-innige grond van den artiest, die immers evenzeer uit
physiologisch-persoonlijke borgen bestaat als uit diep bezinksel van soms heel oude
indrukken, door dien physischen aard bepaald, en waar in langen tijd nieuwe
impressies geen vat op hebben zullen, dan na trage verwerking en binnen zelfde en
gelijkaardige palen, - al zal hij, binnen zijn lichaamlijk temperament en zijne
geestes-gewoonten, naar het gemoeds-bestaan weinige veranderingen onder-gaan:
het verrassend-nieuwe dat zijn net-vlies treft, het overstelpend-talrijke dat zijne
zenuwen trillen doet en door-schokt, de eerst misselijk-aandoende, daarna en weldra
blij-nieuwsgierige innerlijke schommeling die er uit ontstaat, - eenmaal dat hij zich
heeft weten te bemeesteren, en dat hij, hoewel steeds nog objectief-klaarziend, zich
als eene zelfstandig-denkende eenheid in de stede-massa, in het stads-leven, gaat
kunnen voelen, zal zijn werk, datgene dat eerder op de uiterlijke werkelijkheid berust,
dat bedoelt impressionistisch te zijn en een vluggeren, bewegenden indruk wil geven;
dat - met andere woorden en uit een ander gezichts-punt - de uit-te-drukken stemming
niet zoozeer den kunstenaar aan zijn onderwerp, aan 't gekozen gegeven ontleent, zal dat werk natuurlijk van gansch ander karakter zijn, in 't meer nerveuze der
uitvoering even-zeer als naar den geest die de schilderende hand stuurt, dan datgene
welk een spiegel is van heel kalm, haast onroerend, leven in de opene natuur, op een
schamel dorpje.
Van Sinte Martens Laethem aan de Leie in-eens te gaan leven naar Brussel: ik
ook weet wat het is, bij zelfde ondervinding. En uit eigen indrukken vermoed ik,
waarom Niekerk heel bepaald bij sommige stads wijken
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ter weêr-gave verwijlt: het zullen deze zijn, die echte fornuizen van barnend
stads-leven, welke hem van aanvang af als het karakteristiekst, het minst-rustige
getroffen hebben, en waarvan het trillend jagen heftigst contrast uitmaakte met de
oneindige, eenzelvige, verlatene lijn der Laethemsche kouters, en hun haast-bangenden
vrede.
Dat contrast vond hij stelligst geopenbaard op boulevards, langs winkel-straten,
aan de stations: overal, waar het eigenlijke Brusselsche leven ophoudt.
Want de, prachtig-drastische, stede-zichten van Niekerk konden, merk wel op,
bezwaarlijk door een geboren Brusselaar geschilderd zijn. Eerst omdat men nauwelijks
drukte gewaar wordt, als men er midden-in geboren werd. Daarna omdat het eigenlijke
Brussel, dat der Brusselaars, elders ligt.
Brussel is, gij weet het, naar wijk-verdeeling en naar moreel-geestelijke verdeeling,
dubbel en drie-dubbel. Er is - en volgend vertellen brengt u dichter bij Niekerk's
werk dan welke verklaring ook, - er is de Kuip, of Lage Stad, die der winkeliers is;
er is de Hooge Stad die deze is der drie aristokratiën; en er is die van 't plebs, welke
van een bepaalden hoek uitstraalt. Iedere wijk brengt aldus eigen mentaliteit mee:
de Lage Stad, met als centrum de Groote Markt en die als een bloed-kroppenden
slag-ader den Berg-van-'t Hof naar de Boven Stad voert, herbergt den beleefden en
dienstvaardigen, maar praktischen en geldgierigen geest eener rijke en gezette
winkel-bourgeoisie van gelijk en joviaal, weinig-kiesch maar zeer goedaardig humeur,
die overdag in bedompte achter-kamers groote boeken vol-cijfert, geld telt, zware
hompen vleesch eet en middagdut. De dames en jufvrouwen zijn van 's morgens
vroeg opgezet, en wijden een somptueuze zorg aan heur haar-kapsel. Zelden zijn zij
mager. Minder mager nog, om 't regioen van den buik vooral, zijn de heeren, wier
handen breed en dik zijn, en die men 's avond vindt in de groote koffie-huizen. Sedert
jaren bestaat de neiging, dat ze de oer-landsche tapperijen, waar men geuzen-lambiek
uit rieten-mandekens drinkt, verlaten voor ruimere Duitsche bier-gelegenheden. De
jongere lagen verkiezen, op hunne beurt, de Engelsche bieren. Aldus is er onder de
menschen een onbetwistbaren vooruit-gang in beschaving vast te stellen. - Gaan ze
niet op café, dan zijn ze met de dames in den schouw-burg, welke dames er anders
ook wel alleen heen-gaan, en die men alsdan blootshoofd en met onstuimig
rokken-gewuif de trams ziet bestormen. Voorkeur genieten de minst-ernstige dier
schouw-burgen, en den Muntschouw-burg als men er muziek uitvoert van tusschen
de jaren 50 tot ± 80. Slechts Massenet en een paar jongere Italianen mogen dien
datum overschrijden. In den Vlaamschen Schouw-burg komen zij nooit, al praten ze
als moeder taal het zuiverste Vlaamsch, zorgvuldig woord voor woord en zoo letterlijk
als doenbaar is in een gemakkelijk Fransch vertaald. Voor d i e menschen is Brussel:
hun winkel- en hun woon-kamer, het koffie-huis en den schouw-burg. Van de
menschen-volte, de bewegende massa, het ‘Brusselsche leven’ maken ze geen deel
uit, dan als toeschouwers en leveranciers. Zelfs 's Zondaags kijken ze, aan het terras
van een boulevard-koffiehuis gezeten, liever toe, dan zich in de menigte te mengen
der wandelende menschen; tenzij ze naar Boschvoorde aal gaan eten, of, opgetooid,
kramiek in het Ter-Kammerenbosch.
In de hoogere stad wonen ambtenaars, bankiers, professoren en renteniers. Zij
wordt begrensd door de ministeries eenerzijds en het Paleis van Justicie andererzijds,
en sluit ín het Koninklijk Paleis, de Stads-warande, de Musea en de Bibliotheek. De
Universiteit en de boek-handelaren zijn vlak in de buurt; de deftige Engelsche
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bier-huizen, waar al de geleerden komen, hier-gelegen. De mentaliteit, niet zoo
eenvoudig als onder den winkel-stand, zult ge beter raden dan ik ze u beschrijven
kan. Ze bestaat uit facetten, die elk hare zeer-eigene schittering hebben. Algemeen
staat ze hooger, en ze is formeel, naar de bezigheid van elk individu. Een professor
redeneert b.v. niet geheel als een bankier; hun redeneering zal echter gelijkaardig
blijken voor wie vergelijkt, omdat ze gehouden wordt binnen den vorm van 't
geoefende dagelijksche-werk. Zelfs de rentenier, al heeft hij geen dagelijksch-werk,
ziet zijne denk-wijze bepaald door de hereditaire begrippen, die
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den kaste-geest uitmaken, en die te Brussel onder den menschen van dien stand welig
tieren, tenzij bij nachtelijke uren, als zij ze, ongezien of kwasi, afleggen als een toch
nogal knellend keurs-lijf. Deze menschen hebben dus dit met elkander gemeens, dat
ze stijver en minder spontaan, en lang niet zoo joviaal zijn als de winkeliers. Het
stijfste en allerminst-joviaal zijn natuurlijk de ambtenaars, omdat ze heel vaak van
winkeliers afstammen.

DE OMNIBUS. BEZIT VAN DEN HEER ANDRIESSEN, BRUSSEL.

De schouw-burgen dezer luyden zijn de Park-schouwburg en de Munt-schouwburg
als Wagner gespeeld wordt. Van 't vroegere dulden zij ‘Carmen’ en Berlioz, en
huldigen reconstituties van Gluck. Richard Strauss vermag ze in woede te ontsteken
en om Claude Debussy halen ze de schouders op: spijs der langharige artisten en
sjofele Russische studenten, vaak in de Hooge Stad ontmoet. De dames der hooge
onderscheiden zich van deze uit de lage stad daardoor, dat ze uitgaan, de winkels uit
en in tippen, en tegen vijf uur bij Matthis of Marchal, banket-bakkers, enkele stonden
vertoeven. Vroeger dronken ze er koffie, maar nu drinken ze er thee. Ze kleeden zich
als de deftigst-onderhouden cocottes, die zich kleeden als de deftigste
renteniers-dames. De vrouwen der bankiers dragen weinig juweelen. Voor dezen is
Brussel beperkt tusschen de Naamsche poort en tot beneden de Magdalena-straat.
De boulevards zien ze soms in geen zes maand.
Dan is er nog het volk, het plebs, het rakalje. Het is zoo weinig gemanierd, en
maakt daarenboven voor bewoners van lage en hooge stad zoo weinig deel uit van
Brussel, dat ik er over zwijgen kan. Alleen wil ik u zeggen dat het, in zijne
uitnemenste vertegenwoordigers, mannelijke en vrouwelijke, uiterlijk wel heel veel
weg heeft van de kaste die men, om Montmartre, ‘Apaches’ noemt. Een ethnograaf
zal u uitleggen dat die gelijkenis
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niet het gevolg is van eene eenheid-in ras, maar van eene eenheid-in-bezigheid. Die
bezigheid, die ik u evenmin beschrijf, grijpt vooral 's avonds na elven plaats. Dan
zakken hooger-bedoelde, mannelijke en vrouwelijke vertegenwoordigers, en meer
opzichtelijk deze laatste, die er een bijzonder, en nogal vet, kapsel voor over hebben
en zich daarbij onder witte shawls gaarne in eene steen-roode blouse hullen, een deel
van den boulevard af, waar ze overdag, als echte oer-inwoners der stad, niet
verschijnen.
Zoodat de boulevard, de groote doorsneê-boulevard, tusschen Noorder- en
Zuiderstation, met de De Brouckère-plaats als midden- en de Beurs als glans-punt,
geen eigenlijk-Brusselsche levens-uiting is. Hij is, met zijne duizend barnende lenzen
der uitstallingen en terrassen van winkels en koffie-huizen; het rotsend en ronkend
gerij van elektrische trams en auto's, waar tusschen ín de bakjes-menners schelden;
de ineengedrongen massa die schalt en roezemoest, der vlijtig-loopende of
traagkuierende menschen, het opdringerige van kranten-mannen en bloemen-meisjes;
en daarboven uit. als het echte parfum, het blij-subtiele, geestelijke bestaan der stad
en haar meest-eigen uiting, die werkt als een lichten roes, een
aangenaam-onbestendigen, onvat baren goochel van zinder-klank en licht-geweef,
van teer gespeel der tonen en kleuren, een trillen van alle uiterlijkheid dat meê doet
trillen en na doet trillen het binnenst: dat alles maakt van den boulevard het
aantrekkings-punt voor den talrijken vreemdeling, die heel dikwijls van de stad niets
anders kent.
Het is hetgeen ook Niekerk het aller-eerst en aller-sterkst aantrekken moest. Voor
hem was het leven rondom de Beurs een echte openbaring, zijn schilders-oog eene
blijde verrassing. Om het bonkige, Amerikaansch-Grieksche, Olympisch-rustige en
-ernstige van het grijs-steenen gebouw, de wriemeling van heel een land, duizenden
gekomen uit al de hoeken van het land, om hier, in de koorts van winst en verlies,
in een fabuleus spelen met fortuinen, in 't hunkeren en angsten, loos glim-lachen en
sluw grijnzen der doorzenuwde en door-peesde tronies, - om hier de zaken te
beredderen die als de machtige pols-slag zijn van dat land. Het jagen, trap-op, trap-af,
der haastige verkoopers; donkere of stralende gezichten achter borrel-glazen;
bedremmelde handen aan een nota-boekje: en dát in duizendvoudige
vermenigvuldiging der gestalten en uitdrukkingen, in 't dringend samenpersen op 't
volle plein dat golft van menschen, door-sneden van donderende omnibussen,
door-tjingeld en door-zoefd van trams, doorschrild van fluitende en gillende
straat-venters; en slechts déze rust: 't gemakkelijke evolueeren der
volmaakt-aangepaste cocottes, glimlachend uit te roode monden en te zwarte oogen,
lang-gerekt lonkend naar deze beurs-man-welgedaanheid of den kommer van genen:
voltooiing, geboden, eener goed-geslaagde geld-operatie, of troost om eene débâcle,
die zij met hoop door-glanst.... En, valt de avond dáarop in; gaat fonkelen de gesperde
muil der drank- en eet-huizen; brandt de hemel van wisselende elektrische
advertenties; gaat blijder worden, na de afgedane zaken, en vlugger-wendend en
keerend het mieren-leven, dat als verschrompeld schuift over straat, zwart, met het
blanken van fel-witte gezichten, het openbloeien van dames-jurken, het blauwend
glanzen van de onverschillige witte kielen der boodschappers; gaat kolossaal groeien
in de open wijdte van den donkeren lucht de gestalte der omnibussen waar hoog-op
de koetsier troont over de stampende reuzenpaarden; gaat geniepiger worden, en
fijngeheimzinnig het jolig-ingehouden geprevel van deze samen-klinkende
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menschen-monden: dan krijgt deze Beurs-plaats een uitzicht dat telkens nieuw schijnt,
en blijft altijd even-grootsch.... En wordt het later, dat de beurs-mannen éten, dan
wordt het rustiger er komt als een zalige moeheid over het gaanpad. De
koffiehuis-terrassen staren, verzadigd en aangestoken, de meer-dringende,
meer-lokkende evolutie der ‘demi-monde’ na. Want er komt, gevoelt men, angst
onder de dametjes die voor het avondje den milden vriend niet vermochten te
ontdekken, en thans koortsiger gaan en loeren. De terrassen, gerust en blinkend
voldaan, staren en, ongevoelig, glimlachen joviaal achter het cognacje. Nu en dan
laat een hart zich vermurwen, staat zwaar recht, en 't zeer-gevoelige vrouwtje
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weet waarheen ze moet, om het op zijn tocht achter haar áan ter goeder plaats te
geleiden.... Tot ze allen, op een paar arm-zalige vleêrmuisjes na, voorzien zijn en
heen-gefladderd. - Dán komt er plots ijlte. Haastige gestalten, rechts en links, naar
de stations....
En híer heerscht, op al te oneindige pleinen, de eindeloos-desolate verlatenheid.
Heel ver, 't weifelend licht van enkele moede vigilantes, waar de kop-hangende,
dik-knieënde schimmeltjes geduldig den eindelijken stal aan 't wachten staan. De
lichtende gevels der koffie-huizen kijken blind-onlevend den duisteren in. Nog slechts
een geniepigen en gemeenen bloemenverkooper, die om een arme, verlepte, onzalige
en mistroostige hoer drevelt. En dat is van onzeglijke treurigheid....
- Doch niet alleen op Boulevard en aan Beurs of Station is het, dat Niekerk in zich
den verheerlijkenden gloed vond en de dingen in heel-bijzondere schoonheid zag,
om ze daarna te schilderen. Ik zei u daareven hoe de Berg-van 't Hof, of wat er thans,
helaas, aan puinen van overblijft, (want met het oog op een ‘Kunst-berg’, heeft men
hem deerlijk gehavend) en, voeg ik er thans bij, de verlenging ervan, als een kloppende
slag-ader tusschen boven- en beneden-stad is. Nog steeds, hoewel grootendeels
plat-geslagen en aan éene zijde besloten door een ijselijk-grauwen planken-muur vol
schreeuwige advertenties waarboven bergen steen-gruis puilen, is hij, in de
namiddag-uren, een beleefde vergader-plaats waar men elkander ontmoeten kan, en
waar vooral de voorname dames op inkoop komen, of zij die wenschen voor voornaam
door te gaan. Dan krijgt de Berg-van-'t Hof een heel speciaal karakter: ik zou maar
zeggen iets als de Amsterdamsche Kalverstraat, waren we niet te Brussel, en was de
Kalverstraat nu niet zoo heel Amsterdamsch.... Gij stelt u de vertooning gemakkelijk
voor. Het charmante, ónstijve, gratievolle, luchtig-gedistingueerde van 't hiergeziene
lokte Niekerk bijzonder aan. Maar veel meer nog het tragische der straat bij
regen-avond, zooals hij het in éen zijner beste doeken gaf, en dat een grootsch
schilderij werd....
- Maar dit werd een opstel al te uitgebreid, ging ik met beschrijven voort, en die
uitbreiding ware zeer overbodig, waar u hier afbeeldingen in voldoenden getale,
zooniet van het beste werk, worden geboden. Ik staak dan liever deze vluchtige studie
op eene laatste opmerking, die ge ook al zonder mij zult hebben gemaakt.
Ik zei u dat weinigen evenzeer als Niekerk begaan zijn met menschelijkheid, en
hoe hij dit had uitgedrukt in de schilderijen die hij te Laethem borstelde. Dat gevoel
heeft hem nooit verlaten. Al liet de groote stad bij hem eerst en bij aanvang hare
vlinderende, verblindend-vlugge, overstelpend-talrijke impressie na: meer omgang
met haar doet lengerhande, dat zijn eigen gemoed naar boven komt, en dat men gaat
voelen hoe het, meer en meer, met zijne stads-gezichten zal gaan als met zijne
stil-levens. Ik sprak u van de Station-plaats met de armzalig-alleene
beneden-staak-slet. Ik zei u den Berg-van-'t Hof bij regen-avond. Ik voeg erbij de
arme vigelante-paarden, en zeg hier: zij zijn me onder zijn werk het allerliefst, omdat
ze lyrische uitingen zijn van zijn innigst eigen-wezen, omdat ik er in erken wat me
de stil-levens zoo dierbaar maakt.
Aldus verdiept, groeit en verinnigt in éenheid, na 't verbluffende der al te dringende
indrukken, het werk dat ik u heb willen voorstellen. Maurits Niekerk is nog uit de
dertig niet. Nu eerst is voor hem de waardeering gekomen, die den zoekenden artist
sterkt en gerust stelt. Wat we van zijn innig leven en zijn steeds breeder kunnen te
verwachten hebben, is, weet ik, veel. Moge hij het, te onzer vreugd, verwezenlijken!
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Marialegenden
door dr. C. Catharina van de Graft.
(Slot).
Maria staat vooral de vrouwen bij die in tijdelijke zonde afdwaalden, zonder daarbij
haar geloof prijs te geven. De meest populaire legende van dezen inhoud is de Beatrijs,
het verhaal van een kosteres die wegloopt uit haar klooster. Als zij veertien jaar later
vol berouw terugkomt, bemerkt zij dat niemand

Hs. 9199. Rechts: Maria komt met twee engelen in de kapel, waar de abdis uit een boek dat voor haar
ligt, de Mariagetijden bidt, om haar van 't kind te verlossen.
Links: Kluizenaar in grot die van de twee engelen het kind in ontvangst neemt.
Tusschen beide voorstellingen in de gang die naar de kapel leidt met portiershuisje boven den ingang.

haar afwezigheid bemerkt heeft, daar Maria al dien tijd in haar gedaante haar dienst
heeft waargenomen. Slechts weinig minder bekend was de legende

Van een abdisse.
Men leest van eenre abdissen die Maria Onse Lieve Vrouwe seer devoteliken diende
(eerde). Ende si was seer strenghe van leven, e[...]e die strengicheit der oerden
(kloosterorde) dede si in dat cloester houden na haerre macht. Ende wat si geboet te
houden, dat volbrochte si selve mitten werken. Die ghemeen (gewone) nonnen dochten
dat si seer ghequelt waren overmits die strengicheit die haer abdisse hem (haar)
gheboet. Ende het ghesciede overmits becoringe ende bedriechnisse des viants (door
bekoring en bedrog des duivels) so onfinc dese abdisse een kint van horen
rentemeester. Mer al hadde si dese grote sonde gedaen, si en liet nochtans niet of
(af) van die strengicheit der oerden (orde) Ende si dede grote penitencie, ende si
verberchde dat kint te draghen also langhe als si mochte (kon). Ten lesten doe worden
die ghemeen nonnen ontwaer (gewaar) dat haer abdisse kint droech. Ende hem was
daer seer lief
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toe omdat si alsulken sake van hare vrouwen wisten daer si mede mochte of gheset
werden (waardoor zij kon worden afgezet), want het was yeghen hare alre wille
(tegen haar aller wil) dat men so strenghelic inden cloester levede. Dese nonnen
screven haestelic enen brief totten bisscop dat hi comen soude ende setten die abdisse
of, want si niet waerdich en was dat convent te regieren noch haer abdisse te wesen.
Doe die abdisse dat vernam, dat si verwurven (verkregen) hadden dat die bisscop
daer comen soude, doe was si seer bedruct ende te liden (verdrietig). Ende si ghinc
heymelic in die capelle daer si alle daghen Onser Liever Vrouwen ghetiden plach te
houden, ende daer las si Onser Liever Vrouwen ghetiden mit groter devociën als si
plach te doen. Ende doe dat ghetide uut was, doe viel si mit haren lichaem opter
aerden. Ende si bat der glorioser (roemrijke) Maghet Maria mit screyenden oghen,
dat si haer verlossen woude van der scande die haer nakende was, ende die haer die
nonnen doen wouden. Ende si seide: ‘Maria Lieve Vrouwe, bidt uwen lieven soen
dat hi mi die sonde vergeven wil ende verlossen mi van deser scande’. Ende in desen
ghebede wert si ontslape (sliep zij in). Ende Maria, die Moeder Gods, quam tot haer
mit twie enghelen ende sprac der abdissen toe, ende seide: ‘Ic hebbe iu ghebet
ghehoort, ende ic hebbe iu van minen sone verwurven verghijffenisse der sonden
ende der scanden’. Ende die gloriose moeder Gods Maria gheboet den twien engelen
dat sise verlossen souden vanden bande des kindes, ende dat si dat kint souden
brenghen een hermijt (kluizenaar) die niet verre van daen woende. Ende Maria hiete
(beval) die twie enghelen segghen: ‘Segt hem dattet die gheen an (van) hem begheert
die hi daghelics in so groter eren plach te hebben, dat hi dat kint soude houden VII
jaer lanc’. Die enghelen deden dat Maria hem (hun) gheboden hadde, ende doe die
abdisse vanden slape ontspranc, doe ghevoelde si dat si van dat kint verlost was. Doe
dancte si Gode ende der waerder Maghet Maria mit groter devocien. Hier na doe
quam die bisscop ende ghinc in dat capittelhuus om die abdisse of te setten ende in
penitencien te doen. Doe quam die abdisse in dat capittelhuus ende woude op haer
stede (plaats) bi den bisscop gaen sitten. Doe gheboet die bisscop dat men se uutten
capittelhuis doen soude, ende dat wert ghedaen mit groter onwaerden (op zeer
onwaardige wijze). Doe sende die bisscop twie clercken (geheimschrijvers) totter
abdissen om te besien oft waer was dat die nonnen van haar gheseit hadden. Doe
dese clercken totter abdissen quamen, doe en vonden si niet als (zooals) die nonnen
gheseit hadden. Ende si quamen weder totten bisscop ende seiden dat die abdisse
gheen kint en droghe (droeg). Doe dat die bisscop hoorde doe meende hi dat hem
haer oghen mit ghelde uut ghesteken waren (dat zij met geld waren omgekocht).
Ende hi ghinc selve totter abdissen ende na alle sijn verstandenisse so en vant hi
gheen teyken noch openbaringhe des kindes. Doe viel hi voorder abdissen voeten
neder ende badt haer om vergijffenisse dat hi haer die confuus ende scande hadde
gedaen. Doe gheboet die bisscop dat men al die nonnen uutten cloester doen soude
die dat over der abdissen gheseit hadden. Mer die abdisse was daer teghen, ende si
begeerde haer biecht te spreken. Ende si seide, al hadden die nonnen dat over haer
in enen toornighen moede geseit, nochtans hadden si waer gheseit. Ende si seide den
bisscop hoe dat Maria, die Moeder Gods, haer verlost hadde vanden kinde, ende hoe
si dat kint gesent hadde tot enen hermijt. Doe dat die bisscop hoorde, verwonderde
hem seer, ende hi sende twie clercken in die woestijn totten hermijt om te besien oft
waer was van den kinde. Doe si totten hermijt quamen, vonden sijt als die abdisse
gheseit hadde. Ende doe dat kint VII jaer out was, doe namt die bisscop ende settet
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ter scolen. Ende het leerde wel ende graf hem tot duechden (beoefende de deugd).
Ende doe die bisscop doot was, doe wort dat kint bisscop na hem.
Wie Maria trouw vereerde, had volgens den middeleeuwer ook recht op haar
bescherming; zij was verplicht haar dienaren bij te staan. Deed zij dit niet, dan waren
deze ook volkomen in hun recht als zij zich beklaagden of zelfs dwang toepasten.
De[...]
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gedachte ligt ten grondslag aan de in onzen tijd wonderlijk aandoende legende

Van een vrou die hoer soen ghevanghen was ende maria Haren soen weder
nam voor horen soen.*)
Het was een wijf die haren man gesturven was ende si behielt een enighe zoen die
si seer lief hadde. Op een tijt wort haren zoen gevanghen van sinen vianden ende
wert in een kerker gheleit. Doe die moeder dat verhoorde doe screyde si seer, ende
si badt

Hs. 9198. Links: De jongeling wordt uit den kerker verlost door Maria, die boven hem verschijnt.
Midden: De jongeling met zijn moeder: vertelt aan omstanders hoe hij bevrijd is geworden.
Rechts: De moeder brengt het kind dat zij van 't Mariabeeld dat in de kerk op 't altaar stond, gestolen
had, ten aanzien van verschillende aanwezigen, weer aan Maria terug.

naernstelic aen Maria, Onser Lieve Vrouwen, dat si haren soen verlossen woude.
Ten lesten doe si vernam (toen zij merkte), wat si bat, dattet haer niet en halp, doe
ghinc si alleen inder kerken, daer dat beelde van Maria stont, ende knyelde daer voor
ende seide: ‘O heilighe Maghet Maria, ic heb iu dicwijl ghebeden om die verlossinghe
mijns kints, ende noch (maar toch) en hebt ghi mi niet ghehoort (verhoord) ende ic
en verneme (ondervind) genen troest. Daerom dat mi mijn kint ghenomen is,
desghelijc sel ic u kint weder nemen (afnemen) ende leggent (leggen het) in een stede
(plaats) daert niet uut en mach (kan), tot enen pande voor mijn kint.’ Ende doe trat
si an (naar voren) en nam Onse Lieve Vrouwe haer kint van haren scoet ende ghinc
daermede thuuswaert. Ende si bewant (wikkelde) dat kint in een suver cleet ende
sloten (sloot het) in haren scryen (kast), ende si was blide dat si dat kind hadde voor
(in plaats van) haren soen. Ende des anderen nachtes doe openbaerde haer (zich)
Maria in den kerker daer des wijfs zoen in lach, ende si dede den kerker open ende
seide: ‘Jonghelinc, ganc tot dijnre moeder ende segt haer dat si mi mijn kint weder
gheve, omdat ic haer kint ghegeven heb.’ Die jonghelinc ginc uutten kerker ende
quam tot sijnre moeder, ende vertelde haer hoe hi van Maria, der moeder Gods,
verlost was, ende dat haer Maria beval dat si haer hoor kint weder gheven soude.
Ende die moeder was zeer blide ende si nam dat beelde van den kinde ende ghinc
daermede in die kerc ende gaf Maria, der moeder Gods, haer kint weder
*) Van een vrouw wier zoon gevangen genomen was en die Maria's zoon nam inplaats van haar
eigen zoon.
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ende seide: ‘Maria, lieve vrouwe, ic dancke u seer dat ghi mi mijn kint weder hebt
ghegeven. Daerom so brengt ic iu kint weder want ic mijn kint ghesont (ongedeerd)
hebbe ontfanghen.’
Het grootste voorrecht dan aan een stervende te beurt kan vallen, is door Maria met
haar maagdenstoet te worden afgehaald en naar den hemel geleid. De oudste legende
van dezen inhoud, die het voorbeeld werd voor tal van andere, is de legende van
Musa, die hier (onder een ande ren titel) volgt.

Hs. 9199. (Verkleinde reproductie). Rechts: Musa ligt in het gebeeldhouwde ledikant aan welks
hoofdeinde door de beeldjes van Maria (hier niet te zien) en Gabriel en den pot met lelies in het
midden de Boodschap des Engels is voorgesteld. Hoofdkussen met kwasten, rolvormige peluw. Naast
't bed hooggerugde stoel en ervoor op den grond ronde mat. De middeleeuwers sliepen naakt.
Links: Maria, gevolgd door haar maagdenstoet, komt Musa afhalen.

Van een heilich vader die hiete Probus.
Het was een heilich vader die ghehieten was Probus, als Gregorius bescrijft in
Dyalogo*). Dese Probus sat op een tijt bi sinen broederen ende vertelde hem datter
een cleyn joncfroukijn was ende (dat) was sijn suster ende was ghehieten Musa. Ende
op eenre nacht so quam haer Maria, die moeder Gods, te voren (verscheen haar) in
een visioen mit veel joncfrouwen, ghecleet mit witten clederen. Ende dat joncfroukijn
badt Onser Liever Vrouwen Maria dat si mit haer in haer gheselscap mochte wesen.
Doe vraechde haer die maghet Maria of si in haren dienst leven woude, ende dat
joncfroukijn seide ja. Doe gheboet haer Onse Lieve Vrouwe Maria, die maghet ende
moeder Gods, dat si haer wachten soude voor (dat zij zich in acht zou nemen voor)
*) Paus Gregorius de Groote schreef in de 6de eeuw een legendenverzameling de ‘Libri IV
Dialogorum, waarin o.a. voorkomt de geschiedenis van Musa, welke hem door Probus, den
abt van het klooster Renati te Rome, omtrent diens zuster was meegedeeld.
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lachen ende voor spreken, ende voort so seide si dat si des Saterdaghes comen soude
in haren dienst†) mitten joncfrouwen die si daer sach. Dat joncfroukijn levede voortan
in groten duechden sonder lachen ende sonder veel spreken sodat die vader ende die
moeder hem (zich) seer verwonderden hoe haer dochter so verwandelt (veranderd)
was. Doe vertelde die dochter hem (hun) wat si ghesien hadde. Daerna opten selven
dach die haer gheset (bepaald) was, quam Onse Lieve Vrouwe Maria mitten selven
maechden daer si eerst mede tot dat maechdekijn gheweest hadde. Ende doe dat
maechdekijn Maria ende die ander maechden sach, doe sach si begheerlic op die
maghet Maria ende riep ‘Ic come, o vrouwe, ic come!’ ende mit dien gaf si den
gheest. Ende die siel scheide uut dat maechdelike lichaem ende voer mitten heilighen
maechden in den hemel. Daerop seit Petrus, Sinte Gregorius dyake: ‘Nadien dat die
menschen so menigerhande ghesichten gheopenbaert worden, so en twivelt mit niet
dat hemelrijc en sel meest mit maechden vervolt werden.’ (Hiervan zegt Petrus, de
diaken van St.-Gregorius: ‘Afgaande op de

†) De Zaterdag is aan Maria gewijd, daarom is het een voorrecht voor haar vereerders op dien
dag te sterven.
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vele visioenen die den menschen geopenbaard zijn, betwijfel ik niet of het hemelrijk
zal grootendeels met maagden bevolkt worden.’)
Een dienaar van Maria behoefde den duivel niet te vreezen. De woorden ‘O heilige
Maria, help mij’ of het Ave Maria waren voldoende om den duivel op de vlucht te
jagen; en over dengene die dagelijks zijn Maria-groet uitsprak, kon de duivel geen
macht krijgen. Hiervan verhaalt de volgende legende

Hs. 9199. De ridder valt voor den monnik op zijn knieën om vergiffenis te verkrijgen voor zijn
misdaden. Links voor het huis met drie torens vlucht de duivel (kamerdienaar weg. Aardig tooneeltje
(marktplein met straat).

Van enen ridder.
Een ridder was inden ghemeenen wech (Er was een ridder die aan den openbaren
weg) enen casteel hadde ende hi roofde (beroofde) alle die die daer leden
(voorbijgingen) zonder eneghe ontfermecheit; maer nochtan so gruette hi dagheleec
Onser Vrouwen, ende om negheen dinc dat hem toe quam so en liet hi dat achter (en
om niets ter wereld verzuimde hij dit). Het ghesciede dat een religioes (geestelijke),
een heilech man, aldaer leet, ende de riddere beval te hant (terstond) dat menne (dat
men hem) rooven soude. Dese heileghe man bad den roovers dat sine leeden (dat zij
hem leiden) souden te haren here, want hi hadde hem heimelecheit (een geheim) te
segghene. Doe hi vore hem bracht was, so bad hi hem dat hi alle sine meysenide
(dienstpersoneel) van den castele vergaderen dade, dat (opdat) hi hen dwoort (het
woord) Gods predeken soude. Doe si alle vergadert waren, so seide hi: ‘Ghi en sijt
hier alle niet want hier ghebrect yeman (ontbreekt iemand).’ Ende doe si seiden dat
si daer alle waren, so seide hi: ‘Besich nerensteleec (kijk goed) ende ghi selt vinden
datter yemen ghebrect.’ Doe seide een van hen dat de camerlinc (kamerdienaar) daer
allene ghebrake. De man seide: ‘Waerleec hi eest die allene ghebrect, men sinder,
(men zende er) vollec (terstond) omme ende bringhenne (brenge hem) hier.’ Doe hi
quam ende hi den goeden man sach, so sloech hi vreselec de oghen omme (toen rolde
hij verschrikkelijk met zijn oogen) ende begonste te
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weyvenne (zwaaien) metten hoofde ghelijc enen sot ende hi en dorste hem niet naerre
(naderbij) comen. Ende de goede man seide hem: ‘Ic besweere di bi onsen here Jhesus
Cristus dattu ons segs wie du bes (zijt) ende waeromme dattu hier comen bes.’ Ende
hi antwoordde: ‘Ic moet segghen mijns ondanckens om dat ic besworen ben. Want
ic en ben negheen mensche maer een duvel die eens menschen ghelikenesse an
ghenomen hebbe, ende hebbe hier XIIII jaer met desen

Hs. 9199. Links: Kapel, kluizenaar leest mis; het kind onder het altaar. Buiten aan de kapel een klok
die geluid wordt als de kluizenaar mis gaat lezen opdat omwonenden daarbij tegenwoordig kunnen
zijn.
Rechts: Bovenhoek hel met verdoemden. Duivel met horens en vleermuisvlerken is woedend omdat
Maria hem het kind ontnomen heeft, zooals een weinig naar links is afgebeeld.

riddere gheweest. Want onse prince (vorst d.w.z. Satan) sant mi hier dat ic nerenstelec
enen dach wachten (verbeiden) soude dat dese riddere sijnre Marien gruete niet en
seide, want dan soudic macht over hem ghehadt hebben ende hebbenne (hebben hem)
dan ghedoodt, om dat hi dan onse gheweest soude hebben om dat hi in quaetheiden
sijn leven gheindt (geëindigd) hadde. Want op dien dach dat hi hare gruete seide so
en mochtic (kon ik) negheen macht hebben over hem. Want (en) siet, ic hebt dach
na dach ghe wacht, ende hi en liet enen dach niet hi en gruetese (hij liet geen dag na
haar te groeten).’ Doe dit de riddere hoorde, so ontsach hi hem, ende viel vore des
goets mans voete ende bad ghenade ende beterde voort sijn leven. Ende de goede
man seide toten duvel: ‘Duvel, ic bevele di inden name ons heren Jhesu Christi dattu
nu van hier gaes, daer du niemenne deren en moghes die der Moeder Gods dient.’
Doe hi dit gheseit hadde, so voer de duvel wech.
Al is de duivel dus gemakkelijk machteloos te maken, toch moet men voorzichtig
met hem zijn. Wie in een oogenblik van onbedachtzaamheid iets aan hem belooft,
is gebonden. Een man die tot zijn kind riep: ‘Loop naar den duivel!’ zag het
onmiddellijk daarop door den duivel weghalen. Een Marialegende verhaalt van een
kind dat nog vóór de geboorte door de moeder vervloekt
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werd, en slechts met groote moeite kon het later door Maria's bemiddeling aan den
duivel ontrukt worden.

Van een kint dat die duvel enwech (weg) voerde.
Het was een man die hadde een eerbaer vrouwe, ende si gheloveden Gode (legden
aan God de gelofte af) dat si beide voortaen cuuscheit wouden houden. Daerna
ghesciedet dat die man die ghelofte brac teghen der vrouwen wille. Doe was die
vrouwe seer toornich ende onverduldich (zichzelf niet meer meester) ende sprac uut
toornicheit: ‘Die duvel moet die vrucht hebben die hier van ghemaect wort.’ Ende
daer quam een vrucht of (van) ende doe die tijt des barens quam, so baerde si enen
soen ende dat kint wies op. Ende doe dat kint XII jaer out was, doe quam die viant
(duivel) totter moeder ende seide: ‘Ghijf mi dijn kint want het is mijn, ende bereyt
iu daer toe, want over drie jaren wil icket halen.’ Ende die vrouwe wert van herten
seer bedroeft ende so wanneer si dat kint aensaech, so begonde si te screyn. Ten
lesten began dit kint dit te merken, ende vraghede sijnre moeder waer om dat waer
(was) dat si so dicke screyde als si hem sach. Ende die moeder en woude hem dat
niet segghen. Ende die sone woude dat ymmer weten, wat dat die sake waer. Doe
seide si hem alle dinghen hoe daer ghevaren waer (hoe dat gekomen was). Doe
bereyde hem die sone ende wanderde (ging) totten Paeus ende claghede hem sinen
noet. Die Paeus gaf hem enen brief ende senden (zond hem) daermede totten bisscop
van Jherusalem. Ende die bisscop senden voort tot enen eenzedel (kluizenaar). Doe
hi den brief op dede (opende) ende las, doe sprac hi: ‘Dit sijn seer swaere saken, wi
moeten Onse Lieve Vrouwe Maria aenropen ende bidden haer dat si di te hulpe
come.’ Doe die dach aenquam, dat die bose viant dat kint halen soude, doe bereyde
hem (zich) die heilighe man misse te singhen (om de mis te doen). Ende sette dat
kint tusschen den outaer ende hem, ende bat Onser Liever Vrouwen dat si den kinde
te hulpe quame. Doe die stille*) vander missen was ghedaen, doe quam die viant ende
voerde dat kint enwech. Doe seide die oude vader: ‘O Maria, moeder der
ontfermherticheit, waer sijn nu dijn ghewoenlike ghenaden? O suete, lieve moeder,
ic en mistroest mi niet (ik wanhoop niet) want ic kenne iu liefte tot uwes kints
creatueren. O vrouwe, dwinct den duvel ende laet niet verloren desen jonghelinc.’
Ende mit betrouwen dede hi sijn misse voort. Doe quam Maria, Onse Lieve Vrouwe,
ende ontnam hem (den duivel) dat kint weder ende settet bi den outaer. Ende doe die
priester seide: ‘Pax dominus (“domini” moet er staan) sit semper vobiscum,’ doe
antwoerde dat kint weder: ‘Et cum spiritu tuo.’ Doe die misse uut was, doe vraechde
die priester den kinde, wat hem ghesciet was. Doe antwoorde dat kint ende seide,
dat hem die viant nam ende voerden (voerde hem) voor die helle. Doe quam Onse
Lieve Vrouwe ende ontnam mi den viant weder ende brochte mi weder al hier. Doe
dancten si Gode ende Onser Liever Vrouwen. Ende die priester sende dat kint weder
tot sijnre moeder. Ende dit laet di een teer sijn ende bedencke di wel te voren wattu
spreecste.
*) De zoogenaamde Secreta, een gebed dat in de Mis onmiddellijk voor het hoofdgedeelte, den
Canon, wordt gebeden.
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Van duivels die hun prooi van het sterfbed komen afhalen, verhaalt de legende

Van een prochypape (pastoor).
Het was een prochypape die minde dat ghelt meer dan God. Ende daer worden twie
luden siec in sijn prochi: die een was een rijc man ende dat ander was een arm wijfkijn,
ende si begheerden beide haer Sacramenten. Die priester ghinc eerst totten riken man
ende hoorde hem sijn biecht ende gaf hem sijn Sacrament. Doe quam daer noch
haestelic een bode van dat arme wijfkijn datmen haestelic tot haer comen soude want
si was seer cranc. Sijn cappelaen seide: ‘Heer, gaet doch tot dat arme wijfkijn ende
gheeft haer dat Sacrament.’ Die prochypape seide hi en mocht (kon) so haestelic
vanden riken man niet scheyden. Doe seide die cappelaen, het waer alte (zeer) grote
sonde liet hijse sonder biecht sterven (indien hij haar zonder biecht
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liet sterven) ende het waer anxtelic (gevaarlijk voor) hare zielen. Doe seide die
prochypape: ‘Ic en wil daer noch niet gaen.’ Doe seide die cappelaen: ‘Heer, waert
iu lief, ic ghinc gaerne aldaer ende berechte dat wijfkijn haer Sacrament (en diende
het vrouwtje haar Sacramenten toe). Doe gaf hem die prochypape oerlof (verlof).
Ende doe nam daer die cappelaen dat Heilighe Sacrament ende ghinc daer mede
totten armen wijfkijn. Ende doe hi daer quam, sach hi dat si lach op dat stroe. Ende
hi sach daer Maria die moeder Gods mit vele enghelen ende mit

Hs. 9198. Rechts: Sterfbed van den rijke, waartegen de duivels in de gedaante van zwarte katten
opklauteren. Aan het hoofdeinde zit de pastoor. Daarboven sleuren de engelen de ziel, voorgesteld
als miniatuurmenschje, mee.
Links: Hutje waarvan de voorwand grootendeels open is opdat men de stervende vrouw zal zien die
door den priester wordt bediend. Daarboven nemen Maria en de Engelen (die om binnen te dringen
een gat in het dak gemaakt hebben!) de ziel der vrouw in ontvangst.

veel maechden. Doe die priester in quam, doe vielen alle die enghelen ende maechden
op haer knyen ende baden Jhesus Marien (Maria's) soen aen. Doe die priester dat
sach, was hi vervaert ende en dorst niet voortgaen, ende (maar) Maria, die moeder
Gods, die hiete hem (beval hem te) comen ende gheven die vrouwe dat Sacrament
der heiligher kerken. Doe ghinc die priester voort (trad naderbij) ende berechte
(bediende) dat wijfkijn, ende Maria die coninghinne die diende daer (was hierbij
behulpzaam) mit alle dat hemelsche gheselscap. Ende doe si die Sacramenten
ontfanghen hadden (had), doe nam Maria, die moeder Gods, die siel ende voerdese
mit haer in dat ewighe leven mit groter vruechden. Doe die priester dit ghesien hadde,
ghinc hi vandaen mit groter vruechden, ende ghinc weder tot des rike mans huus
omdat hi die prochypape daer waende te vinden. Doe sach hi die duvelen in catten
ghelijc (in de gedaante van katten) daer staen om des rike mans bedde. Ende die rike
man riep, datmen die catten uutyaghen soude, want (omdat) sy hem scoren
(verscheuren) wouden. Doe sach die priester dat een duvel quam ende stac een haec
in des rike mans keel, ende haelde die ziel uut mit groten yammerliken ghelaet (die
zeer jammerde en misbaarde). Ende die duvelen toghen die ziele ter hellen. Doe dat
die priester sach, doe viel hi in onmacht ende lach so een wijl tijt, ende (maar) Maria,
die moeder Gods, hief hem weder op ende vertroesten (bemoedigde hem). Ende hi
nam an een heilich leven ende diende (eerde) Gode ende Maria, sijn lieve moeder.
Maria strekt haar gunstbewijzen niet uit-
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sluitend tot haar gunstelingen uit; ook tegenover de door allen verworpen Joden, de
paria's der maatschappij, toont zij zich een moeder van barmhartigheid. Eenvoudig
door een daad van liefde brengt zij hen tot het Christendom. Het oudste exempel van
Jodenbekeering is de hier volgende beroemde legende van den Jodenknaap; zij
behoort tot de meest verspreide legenden van de middeleeuwen.

Hs. 9198. Links: Kapel. Jodenkind ontvangt met christenkinderen de H. Communie (het H. Sacrament)
uit de handen van den priester, die in de linkerhand den kelk houdt en met de rechter de Hostie geeft.
Rechts: Kind uit oven. Misbaarmakende moeder. Op den voorgrond staat het kind zijn redding te
vertellen. Bij uitzondering ziet men hier nog houten huizen afgebeeld.

Een mirakel dat die gloriose Jheronimus*) bescrijft van Onser Liever
Vrouwen.
Inder stat van Ciryo, als wi vinden bescreven, so woenden sommige Joden onder die
Kerstenmenschen (Christenen) also dat (zoodat) der Joden kinder ende der Kersten
kinder mit malcander verenichden ende speelden dicke (dikwijls) te samen na kinder
manyeren (naar de manieren van kinderen) ende volchden die een den anderen na
als noch der kinder manyer is. Op een tijt ghebuerdet op ten heilighen Paesdach dat
die Kerstenmenschen totter kerken ghinghen om te ontfanghen dat Heilighe Sacrament
(communie) alst ghewoenlic (gebruikelijk) is. Ende sommighe kinder [die] tot horen
jaren ghecomen waren die ghinghen mit horen ouders oec totten Heilighen Sacrament.
Ende onder dese kinder der Kerstenmenschen so volchde oec een Jodenkint ende
ghinc mitten anderen kinderen inder kerken ende bleef aldaer al den dienst door.
Daerna doe die priester began (begon) te monighen (de communie te geven), doe
stout dit kind van verre ende sach vast (nauwkeurig) toe watter te doen waer. Ende
doet (toen het) naerstelic mercte (oplette), soe (toen) sach dat kint bi den priester ter
syden staen een uutnemende scone maghet ende (die) eerde mit horen dienst (door
hare zorg) ende mit horen minliken bewisinghe (door haar vriendelijk gunstbewijs)
alle dieghene die daer quamen om Ons Heren lichaem te ontfanghen. Doe dit
Jodenkint die scone maghet mit verwonderen aensach, doe quamt bet naere (kwam
het naderbij) ende vermenghede hem mitten
*) De H. Hieronymus, een der beroemdste kerkvaders uit de 4de eeuw. Om meer gezag aan de
Marialegenden te verschaffen, noemde men vaak een kerkvader als schrijver ervan.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 20

171
(mengde zich onder de) andere kinderen. Ende quam oec mede voor den priester
ende ontfinc dat Heilighe Sacrament, dat lichaem Ons Liefs Heren; ende Onse Lieve
Vrouwe toende (bewees) hem oec grote vrienscap ende waerdicheit ghelijc den
anderen. Doe den dienst in der kerken al (geheel) gedaen was, doe ghinc een yghelic
thuus, ende doe ghinc dit kint mede tot sijn ouders huus. Doe die vader dat kint sach,
so vraechde hi waer dattet alden dach hadde gheweest. Dat kint seide: ‘Ic hebbe
geweest mitten Kersten inder kerken, ende ic hebbe ghesien die scone maghet die
Jhesus droech. Ende ic hebbe oec mede ontfanghen horen soen in mi mitten anderen
Kersten’. Doe dat die vader hoorde, so wert hi uuttermaten seer ghestoort (boos),
ende greep dat kint mit toornighen moede (in arren moede) ende warpet (wierp het)
in enen gloyenden oven. Doe die moeder van den kinde dat sach, doe riep sy lude
ende dreef groet misbaer also dat dat volc quam ghelopen al datter omtrent (in de
buurt) woende, beyde Kersten ende Joden. Ende doe si dat kint in den oven saghen,
so namen sijt (zij het) uutten oven onverbrant ende ongequest. Doe die
Kerstenmenschen dit scone mirakel saghen, so dancten si Onsen Lieven Heer ende
sijn ghebenedide moeder Maria. Ende dat kint vertelde den Kerstenmenschen waerom
dat hem sijn vader in den oven ghewurpen hadde. Ende vertelde oec altemael hoe
dat hi die scone maghet hadde sien staen biden priester, ende dat hi dat lichaem Ons
Heren ontfanghen hadde. ‘Ja’, sprac dat kint, ‘die selve maghet inder selver ghedaente
was bi mi in den oven, ende hief hoor mantel op over mi ende scutte (weerde af) so
die hette van den vuer, ende sprac mi suetelic ende troestelic toe. Siet, dese vrouwe
ende hoor lieve kint wil ic voortan dienen (vereeren) alle mijn leven lanc. Want dien
god dien die Kersten aenbeden, is een waerachtig god ende een behouder der werlt’.
Doe die Jode, des kints vader, dit wonder hoorde ende sach, so viel hi neder op sijn
knyen ende aenbede (bad tot) die Moeder Gods, ende hi wert Kersten gemaect mit
alle sijn huusghesin. Ende doe alle die Joden die in der stat waren, dit grote mirakel
saghen, so werden si alle Kersten ende aenbeden Onsen Lieven Heer ende sijn
gebenedide lieve moeder Maria. Ende alle die stat was in groter vruechden om dit
scone mirakel ende om die bekeringhe der Joden, ende si loveden ende dancten alle
te samen die hemelsche coninghinne Maria.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 20

172

BEEKJE OP ZUID-CELEBES, NAAR EEN TEEKENING VAN J.G. SINIA.
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Herinnering aan een marschbivak op Zuid-Celebes,
door J.G. Sinia.
Ons bivak, voormalige woning van een aanzienlijk Boegineesch hoofd, lag op eenigen
afstand van den weg, door een inzinking van het terrein aan het oog onttrokken.
Hoewel het huis vrij groot was, kostte het mij nog veel moeite een behoorlijke
ligplaats voor mijn vijftien bajonetten tellend troepje te vinden, want het verkeerde
in zeer vervallen toestand. De wind had er van alle kanten toegang en de vloer
vertoonde zoovele gaten en verdachte plekken dat ieder, die in het huis niet de noodige
voorzichtigheid betrachtte, kans had op een leelijke duikeling en kennismaking met
de minder welriekende vuilnishoop, die zich in den loop der jaren onder deze woning
gevormd had. Nu wat de reinheid betreft, men behoefde de beide oude vrouwen, die
als huisbewaarsters schenen te fungeeren, maar aan te zien om te weten hoe of het
hiermede stond: Het was er vuil, meer dan vuil! Spinrag van jaren her hing in sierlijke
guirlandes van de balken naar omlaag, kakkerlakken en ander vies gespuis schenen
hier een soort paradijs te vinden, tenminste het krioelde letterlijk van allerlei
ongedierte.
Toch hadden wij in dagen niet zulk een goed bivak gehad. Een dak boven het
hoofd, volop rijst en kip: ‘Mein Liebchen was willst du noch mehr?’ De Indische
soldaat is spoedig tevreden en ook nu heerschte er eene vroolijke stemming onder
mijn troepje. Vergeten waren de dagen van armoede daar hoog in het gebergte, dagen
waarop schraalhans dikwijls keukenmeester was, afgewisseld met nachten zoo koud
en guur, dat de menschen dicht op elkander kropen om wat meer warmte te verkrijgen
en de eerste koesterende stralen van het in de tropen zoo vaak gesmade zonnetje
steeds met vreugde begroet werden. Vergeten waren de vermoeiende marschen, de
klauterpartijen langs de meest onmogelijke paden, soms zoo steil, dat men dikwijls
niet begreep hoe men, zoo bijna zonder eenig hulpmiddel, naar boven was gekomen,
om dan weer, een oogenblik later, voor een afgrond te staan met nog steiler wanden,
en hoe men met beklemd hart en aarzelend tot het afdalen overging, om toch altijd,
dank zij lianen of alang-alang, zonder kleerscheuren - in figuurlijken zin dan - beneden
aan te komen.
Vroolijk vlamden allerwege de vuurtjes der primitieve, van een drietal kalisteenen
opgetrokken, keukentjes en de scherpe rook van vochtig hout kringelde overal in
dunne blauwe spiralen naar binnen, vulde weldra de geheele bivakruimte met zulk
een verstikkenden walm, dat ik met een zucht van mijn veldbed opsprong, waar ik
mij juist op neergevleid had om mijn laatste droge sigaar naar behooren te kunnen
genieten en proestend en niesend een goed heenkomen zocht. Onder het huis, op zij,
overal brandden die ellendige vuurtjes en overal zag ik vroolijke opgewekte gezichten,
die vol verwondering mijn overhaasten aftocht schenen gade te slaan; alleen de
schildwacht keek minder vroolijk en ik vermoedde, dat hij clandestien ook een vuurtje
had aangelegd, doch ik had nu geen zin dit te onderzoeken. Nu is het waar dat ik
over het algemeen ook wel tegen een beetje rook kan; in den beginne is het een beetje
onaangenaam, maar ach, het went zoo gauw en... gewoonte is immers een tweede
natuur?! Maar nu, nu ik nog juist éen sigaar, een tamelijk droge sigaar had, een sigaar,
die ik met zooveel zorg bewaard had om, kregen wij nog eens een behoorlijk bivak,
daar op mijn gemak te kunnen genieten, nu zou die vervloekte rook mij dit genot
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ontnemen?! Neen, dat zou niet gebeuren! En ik snelde een boschpaadje in, dat zich
juist voor mij vertoonde.
Het paadje maakte eerst eenige kronkelingen, dan stond ik plotseling voor eene
vrij
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steile helling en daar beneden, heel in de diepte, glinsterde in het half duister, dat het
dichte bladerdak veroorzaakte, een smal beekje. Geen ander geluid dan het zacht
ruischen van het zich haastig voortspoedende water drong tot mij door. Een zoete
geur van bloemen hing in de lucht en tallooze libellen, karmijnrood of azuurblauw
van kleur, met zilverglanzende vleugels dartelden in vroolijk spel rond. Een vlinder,
fluweelig zwart met helblauwe vlekken, zat op den rand van een grooten steen, rustig,
onbewegelijk, als in diep gepeins verzonken. Een smalle strook gras, diepgroen van
kleur, lokte tot rusten... ik vervloekte niet meer de rook, die mij verdreven had en ik
stortte mij naar beneden. Eerst een bad, dan de sigaar. O! iemand, die niet kent het
patrouilleleven in de tropen, iemand, die nooit heeft meegemaakt dat leven vol
ontberingen, die dagen en nachten waarin men niet of bijna niet uit de kleeren komt,
zoodat men eindelijk haast walgt van zichzelf, hij kan zich niet voorstellen hoe groot
het genot is als men het frissche, heldere bergwater weer eens langs de leden voelt
streelen, hoe groot het genot kan zijn dat zoo'n enkele zorgvuldig bewaarde sigaar
kan verschaffen.
Hoe lang ik, in droomen verzonken, daar gelegen heb weet ik niet, doch de korte
tropische schemering begon al te vallen, toen de Chineesche dwangarbeider, die als
mijn kok fungeerde, mij wekte en ik met tegenzin opstond om mijn dagelijks
weerkeerend menu, uit rijst, sambal en een stukje geroosterde kip bestaande, naar
binnen te gaan werken.
Toen ik het bivak naderde brandde daar nog maar een enkel vuurtje, waarboven
in een petroleumblik de koffie der beide schildwachten pruttelde. Een der soldaten
bezong op dien eigenaardigen toon, zooals alleen Inlanders dit kunnen, zijne
wederwaardigheden op dezen patrouilletocht, maar zweeg toen ik binnentrad. 't
Grootste gedeelte sliep reeds, haalde de verloren slaap in, de rest zat met glinsterende
oogen te luisteren naar een sprookje, dat de verteller van ons troepje met veel aplomb
voordroeg.
De stormlantaarn, in voortdurend draaiende beweging door het nachtwindje, dat
door de tallooze reten naar binnen drong, wierp grillige schaduwen langs de wanden
en haar spookachtig, flikkerend schijnsel, vallend op de verhitte gezichten der
luisterende soldaten deed denken aan een of andere samenzwering ergens in een
luguber hol en de boeken van Aimard, de in mijn jeugd zoo geliefkoosde boeken,
zij dwarrelden aan mijn geest voorbij.
Een oogenblik luisterde ik nog naar het verhaal en volgde de heldendaden van een
beroemd koning, dommelde toen zachtjes in om telkens weer even wakker geschrikt
te worden door het woord ‘lantas’ (= en toen), dat de verteller steeds met eenige
verheffing van stem uitsprak, tot ook dit mij eindelijk niet meer uit mijn zoete rust
kon wekken.
BARNEVELD, December 1909.
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Jac. Urlus door H.W. de Ronde.
't Was op een avond in het laatst van 1894. In den Amsterdamschen Stadsschouwburg,
bij de Nederlandsche Opera, de nieuwe combinatie van zangers, die zich onder
directie van C. van der Linden hadden afgescheiden van de Hollandsche Opera van
J.G. de Groot, debuteerde, als Joseph in Méhul's opera ‘Joseph en zijn Broeders’,
een jonge tenor met een naam van in de muzikaaldramatische wereld ganschelijk
onbekenden klank: Jacobus Urlus.
Désiré Pauwels, toen in zijn besten tijd, handhaafde zich onverzwakt in de
populariteit, sedert een zestal jaren door hem op de operabezoekende Amsterdammers
veroverd; wat er aan waardeering voor verrichtingen in de contrije der ‘ut de poitrine’
nog op kon overschieten, werd in de speelavonden, dat Pauwels niet optrad,
gespendeerd aan diens collega van het lyrisch emplooi. Jean Tijssen.
Naar den ‘derden’ tenor van het gezelschap trok op diens debuutavond de
belangstelling van slechts weinigen. En waarschijnlijk zelfs was het dien luttelen
tientallen gegaan als mij, waren zij in hoofdzaak gekomen om het bekoorlijk operatje
van Méhul, dat sedert het afsterven der Hoogduitsche Opera te Rotterdam in ons
land niet meer te hooren was geweest.

JAC. URLUS.

In deze omstandigheden moest Urlus' eerste optreden een groote, blijde verrassing
zijn. O, zijn Joseph-uitbeelding was geen muzikaal-dramatische openbaring.
Dramatisch kwam zij wel bijna alles tekort: dat hier een op het tooneel onervarene
stond en bewoog, 't moet uit de expressielooze plastiek en mimiek wel iederen
toeschouwer duidelijk geworden zijn. De verrassing veroorzaakte de stem van den
onbekenden zanger, die stem van gouden, zangerigen, vrij-tenoralen klank; een stem,
waarvan toen al bij momenten, o.a. in het Allegro der groote aria, een breed-heroische
zeg- en klankkracht imponeerde, en in andere gedeelten, als in de Romance, de
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voortspinning van den soepellyrischen zangtoon van ongewone
welluidend-heidsbekoring werd. Daar was reeds in die stem het zeldzaam vermogen
tot het zetten van even gaaf heroische als lyrische accenten, dat Urlus heeft gemaakt
tot den opera-tenor zonder speciaal, éénzijdig repertoire, die Verdi en Wagner,
d'Albert en Meyerbeer, Char-
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pentier en Boieldieu, Gounod en Mascagni, Strauss en Auber naar de stijleischen
hunner melodie ‘bedienen’ kan.

PEDRO IN ‘TIEFLAND’.

Aan het debuut in ‘Joseph’ was betrekkelijk weinig scholing voorafgegaan. Urlus,
wiens muzikale natuur zich aanvankelijk uitte in solo-voordrachten op
zangvereenigingsuitvoeringen in zijn woonplaats Utrecht (van geboorte is hij
Limburger), ging op raad van den opera-directeur De Groot, die hem in een dergelijk
concert had hooren zingen, zangles nemen. Bij Hugo Nolthenius. Deze woonde
destijds te Zeist, en Urlus, gehuwd al en aangewezen voor zijn studiekosten op zijn
bescheiden weekloon - van smidsknecht, - maakte iederen Zondag de reis van Utrecht
naar Zeist en terug te voet. Op Zondag, om niet te 'hoeven ‘verletten.’
De studie bij Nolthenius, in de eerste helft van 1894 begonnen, duurde eenige
maanden. Toen kreeg Urlus een engagement bij de Opera van Van der Linden,
verhuisde naar Amsterdam en stelde zich daar voor de verdere ontwikkeling van zijn
zangkunst onder de leiding van Anton Averkamp. Maar 't schijnt, dat zijn van nature
‘goed zittende’ stem langdurig technisch toezicht niet behoefd heeft; ook de studie
bij den tweeden zangleeraar is althans tot eenige maanden beperkt gebleven en Urlus'
hoog-geroemde zangkunst is het resultaat van eigen oefening, van regelmatig,
dagelijks uitgevoerde stemgymnastiek: wat solfeggiën, wat vocalisen, uitgeneuried,
om de stem lenig te houden. Van zang-k u n s t in de beteekenis van door methodisch
technische dressuur verkregen zing-vaardigheid is bij hem dan ook in den eigenlijken
zin geen sprake. De zangkunst van Urlus, als men het zoo noemen wil, berust op de
ongekunstelde behandeling van een stem, die, als ik reeds zei, van nature goed zit,
lenig gehouden wordt door oordeelkundige gymnastiek, en die door voortdurende
oefening aan klankkracht heeft gewonnen, zooals een in goede richting geoefend
lichaam spierkrachtiger wordt; - in het kort een stem, die in vrijheid is gedresseerd.
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Men krijgt, Urlus' zingen hoorend in de hoogteliggingen nabij de stemgrens, nimmer
het beklemmend, angstig gevoel van bij te wonen een vocaal acrobatischen tour de
force. In haar hoogste hoogte blijft deze stem vrij, onbenepen en ongeknepen van
geluid, blijft zij behouden haar vollen klankadel. De meest ervaren hoorder kan
daardoor niet vaststellen, waar zij eindigt. Hij hoort den zanger een hoogen toon
falset ‘nemen,’ acht de grens bereikt, en op de volgende maatdeelen groeit, in mooi
crescendo, diezelfde toon aan tot machtig, sonoor borstgeluid.

SIEGMUND, IN ‘DIE WALKÜRE’.

Dengenen, die Urlus partijen van grooten omvang hebben hooren zingen, als
Jung-Siegfried bijvoorbeeld, moet het zijn opgevallen, dat zijn stem tot het laatst toe
haar frischheid behoudt en nooit teekenen van vermoeidheid geeft. Natuurlijk is dat
verschijnsel wel in de eerste plaats het gevolg van de stevige constitutie van den
zanger, die in matige levenswijs uitstekend blijft geconserveerd, al mag als regel
worden aangenomen, dat met physieke kracht alléen een zanger omvangrijken partijen
als Walter von Stolzing, Siegfried en Tristan van het begin tot het eind niet de volle
maat zal kunnen geven, tenzij op den langen duur ten koste van de gaafheid en den
glans der stem. En nu is het opmerkelijk, dat Urlus' stem in een uiterst drukke
opera-carrière van vijftien jaren niet in het minst geleden heeft, dat zij integendeel
nog in kracht en glans schijnt toe te nemen. Aan het streng vasthouden van het
beginsel: nooit den klank forceeren, schrijft Urlus zelf gedeeltelijk èn het tot dusver
ongerept blijven zijner stem toe, èn het feit, dat hij zich na het vervullen van een
groote rol nooit afgemat voelt.
Urlus is niet alleen in vorming en ontwikkeling van zijn vocale middelen autodidact.
Met dankbare gebruikmaking, van wat een goede regie en een solide muzikale leiding
hem te leeren geven, studeert hij ook dramatisch zijn partijen zonder hulp in. Dat
geschiedde al in den eersten tijd van zijn zangers-loopbaan, toen hij engagement had
bij de Nederlandsche Opera. Zijn ijver en zijn leergierigheid, die geen voldoende
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bevrediging vonden in de zelfstudie der Duitsche taal - hij had al spoedig begrepen,
dat in Germanje zijn artistieke toekomst lag - deden hem destijds zelfs de hand
uitsteken naar rollen, die, strikt genomen, niet tot zijn emplooi behoorden. Dat is de
oorzaak geweest van zijn betrek-
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kelijk snelle emancipatie van lyrisch tenor tot heldentenor.
't Gebeurde in het seizoen 1896-'97. De Nederlandsche Opera maakte goede zaken
met ‘Tannhäuser’-opvoeringen, waarin Pauwels, in de titelpartij, zoo dramatisch als
stimmlich schitterde. Urlus zong de bescheiden rol van Walther von der Vogelweide.
Op een avond, dat in Den Haag ‘Tannhäuser’ gegeven zou worden voor een
stampvolle zaal, zei Pauwels kort voor het begin der voorstelling af wegens
ongesteldheid. Eenige dagen daarna herhaalde zich hetzelfde te Amsterdam, waar
de Stadsschouwburg eveneens zoo goed als uitverkocht was. Van der Linden,
ontstemd, dat weer afgewimpeld moest worden, merkte in het voorbijgaan
gekscherend op tot Urlus:
- Jacques, nu moest jij a.s. Zaterdag Tannhäuser zingen in Rotterdam.

GEORGE BROWN, IN ‘DIE WEISSE DAME’.

't Onverwachte antwoord volgde:
- Als u 't goed vindt, en Pauwels zegt wéér af, zal ik het doen.
Van der Linden geloofde aan scherts, doch toen Urlus hem de verzekering gaf,
dat hij in ernst had gesproken, stemde hij, benauwd van hart en met de waarschuwing,
dat het Rotterdamsche opera-publiek ‘zoo lastig’ was, toe.
Werkelijk kon Pauwels ook te Rotterdam niet optreden, en Urlus zong in zijn
plaats Tannhäuser. 't Was zijn eerste groote triomf. En toen hij te Amsterdam eenige
dagen later dezelfde rol had vervuld, was zijn artistiek fortuin gemaakt.
Hoe het mogelijk was, dat in den tijd van enkele dagen zijn Tannhäuser
uitvoeringsrijp werd? Urlus had de partij voor zich zelf in het Duitsch grootendeels
ingestudeerd, toen niemand er nog aan dacht, ze hem te laten zingen, en zoo kon hij
die paar dagen gebruiken voor het overleeren in het Nederlandsch en het aanleeren
van het weinige, dat er aan zijn kennis van de zangpartij ontbrak.
Toen Pauwels in het volgend seizoen de Nederlandsche Opera verliet, werd Urlus
in zijn plaats als heldentenor geëngageerd, en hij zong bij deze instelling weldra alle
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helden- en demicaractère-rollen van het repertoire: Lohengrin, Siegmund, Turridu,
Manrico, Vasco di Gama, Don José, Faust, Eleazar, Harmaki (‘Cleopatra’), zelfs een
operetterol: Barinkay in Johann Strauss' ‘Zigeunerbaron’.
't Kon niet uitblijven, of een met zulk een rijken steminventaris toegeruste tenorzanger
moest weldra voor de bescheiden honoraria betalende Nederlandsche Opera verloren
gaan. Een aanzoek van de directie der Vlaamsche Opera te Antwerpen werd
afgeslagen, onderhandelingen naar aanleiding van mooie financieele aanbiedingen
uit Hannover en Frankfort sprongen af op de onvoldoende kennis van
repertoire-partijen in het Duitsch. Daarom zette Urlus zich aan
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de studie van die partijen in het Duitsch, en toen hij in 1900 in het Stadttheater te
Leipzig op engagement had gegasteerd, met twee rollen: Lohengrin en Siegmund,
bood Stägemann, de directeur der Leipzigsche Opera, hem onmiddellijk op prachtige
voorwaarden een contract aan voor vijf jaar. Weinig had het gescheeld, of Urlus had
het niet geteekend. Van Amsterdam uit werd hem verhooging van honorarium
toegezegd en Urlus, een goed Nederlander - nu nòg - was voor de verleiding, om in
het vaderland te blijven, zeker bezweken, zonder de verstandige raadgevingen van
derzakekundigen, die er hem van overtuigden, dat een schitterende opera-carrière
door hem niet te maken zou zijn bij een, vanwege het niet-gesubsidieerd zijn,
voortdurend met financieele moeilijkheden worstelend Nederlandsch gezelschap.
De geschiedenis der Nederlandsche Opera heeft bewezen, dat Urlus verstandig
heeft gedaan, den raad zijner vrienden te volgen.

‘LOHENGRIN’.

Sedert 1900 werkt Urlus aan de Opera te Leipzig als heldentenor. Zijn repertoire
heeft hij in dien tijd verrijkt tot een vijftigtal partijen van zeer uiteenloopend karakter,
en omvat thans alle gangbare rollen van de Duitsche, de Fransche en de Italiaansche
opera-literatuur.
Maar in dien tijd is Urlus ook als dramatisch kunstenaar ontzaglijk gegroeid. De
bezoekers van de Maifestspiele, welke van 1907 af telken jare in de groote steden
van ons land ingericht zijn en waarbij Urlus iederen keer de grootste aandeelhebber
in het succes was, hebben dat kunnen ervaren uit zijn uitbeelding van Wagner-partijen:
de beide Siegfrieds, Siegmund, Tristan, Tannhäuser en Lohengrin. Maar Wagnerwerk
is niet Urlus' ‘specialiteit’, hoewel hij één der weinige operazangers van dezen tijd
is, die Wagner werkelijk z i n g t . Het vocaal-dramatisch talent van Urlus blijkt zich
in ieder ‘genre’ even sterk te kunnen manifesteeren, draagt daardoor een universeel
karakter. Zijn uitbeelding van den neurasthenischen Herodes in Strauss' ‘Salome’
en die van den reine-Thor-achtigen Pedro in d'Albert's ‘Tiefland’ zijn van
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karakteristiek even fijn getoetst en overtuigend als zijn voorstelling van de helden
der Wagner-drama's. En bij alle valt op een opvatting van besliste individualiteit, die
in verschillende opvoeringen in de hoofdlijnen dezelfde blijft, doch in het detailwerk
zich telkens anders te regelen schijnt naar gevoelsimpulsies van het oogenblik.
Vandaar dat twee Siegmunds van Urlus nooit gelijk- en gelijkvormig zijn van gebaar
en geluid, zelfs niet van grime. Urlus' opvatting van een rol staat na de instudeering
niet definitief vast. Zoodra hij een rol muzikaal en dramatisch voldoende onder de
knie heeft, dat ze ‘bühnenfähig’ is, begint het
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‘denken’, dat duurt, tot hij de partij volkomen beheerscht, tot geen detail, muzikaal
of literair, hem meer onduidelijk is. Voor Tristan heeft dat denken drie à vier jaar
gevorderd. Maar ik hoorde dan ook nog geen Tristan van dezen tijd, zelfs niet een
door Bayreuth gepatenteerden, die in den grooten samenzang in het tweede bedrijf
zingend en gebarend zóó duidelijk en innerlijk doorvoeld den troebelen tekst uitlegde
als de heldentenor der Leipzigsche Opera.

RAOUL, IN ‘DE HUGENOTEN’.

Toch heeft Urlus te Bayreuth nog niet meegewerkt. In 1898 is hij er geweest, heeft
er den Wagner-notabelen voorgezongen en werd waardig gekeurd, de Stilschule
onder de leiding van Julius Kniese te bezoeken. Maar van schoolgaan kan een
ongefortuneerde Nederlandsche-Operazanger niet bestaan, en toen hem na drie weken
geen zekerheid kon gegeven worden over een optreden bij de Festspiele, heeft Urlus
den heiligen Wagner-heuvel den rug toegekeerd. Voor de Festspiele van 1908 is van
Wahnfried uit met hem onderhandeld over medewerking als Lohengrin. Partijen
konden het echter niet eens worden en de Fransche tenor Charles Dalmorès is voor
genoemd jaar Graalridder an allerhöchster Stelle geslagen.
Urlus is tot 1914 aan Leipzig gebonden. Hij heeft het er zeer naar zijn zin; het
opera-publiek is er hem genegen, de kranten, in de eerste jaren van zijn verblijf nog
al bekrittel-zuchtig, roepen thans eenstemmig zijn lof en de opera-directie houdt het
contracttouwtje niet al te strak. Tengevolge van laatstgenoemde omstandigheid heeft
Urlus gelegenheid tot het ondernemen van verre gastreizen, waarvan hij tot dusver
immer ‘reich mit Ruhm beschwert’ teruggekomen is, èn met aanzoeken om
engagement. Zoo van de zijde van de Hofopera te Weenen en van die te München.
Maar verlof, om gevolg te geven aan financieel zeer verleidelijke aanbiedingen uit
New-York, heeft Urlus van de Leipzigsche directie nog niet kunnen krijgen.
Naar ons land, waarheen hij - aldus verzekerde hij mij - zeker zou willen
terugkeeren, als een opera-onderneming op soliden grondslag er bestond, komt Urlus
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in ieder seizoen geregeld. In de laatste jaren als gast bij zoogenaamde Maifestspiele,
sedert vele jaren ter vervulling van solopartijen in concerten. En in zijn concertzang,
ook in zijn liederenzang, is dezelfde intelligente beheersching der stof, dezelfde
stijl-gevoeligheid op te merken als in zijn muzikaaldramatische
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creaties. Zijn voordracht van de Evangelistpartij in Bach's Matthäus Passion, die
Amsterdam ieder jaar in den Paaschtijd het voorrecht heeft te genieten, is daarvan
het duidelijkst sprekend voorbeeld. En het feit, dat deze operazanger bij voorkeur
Bach zingt, Bach, wiens muziek hij lief heeft gekregen, naar mate hij haar heerlijk
wezen leerde doorvoelen en doorgronden, hoewel ze hem - volgens zijn eigen beweren
- aanvankelijk ‘niets zei’, levert voor de oprechtheid en de zuiverheid van zijn
kunstenaarsschap en voor den ernst van zijn kunstenaarsstreven den besten toets.
Rotterdam, 1909.

Gijsbert en Ada.
Roman,
door Peter Dumaar.
(Vervolg).
III.
In al die maanden had Gijsbert weinig bemerkt van wat er gaande was in het ouderlijk
huis. Wel ging hij om de twee weken naar de stad, maar zoozeer was hij verzonken
in de mijmering over zijn geluk, in de vreemdheid van zijn nieuw leven, dat de
bezorgdheid die zijne ouders reeds langen tijd over de gezondheid zijner eenige
zuster hadden, eerst te laat tot hem doordrong. Als hij op die zeldzame dagen zijner
overkomst aan het ziekbed verscheen, zong en lachte het in hem en hij begreep niet
hoe iemand daar weken lang kon neerliggen, bleek en machteloos, en de heerlijke
wereld niet kon zien, het ontluiken der jonge liefde niet voelen. De sfeer van zorg
en droefenis, waarvan hij zich geen rekenschap gaf, was hem vreemd en verstorend,
en als hij laat in den Zondag-avond weer naar het herfstelijk-stille dorp terug reisde,
vergat hij weldra de bange trekken en gebaren zijner ouders en zelfs het smalle
doorschijnend-blanke gelaat op het kussen.
Eens op een nacht in het ouderhuis werd Gijsbert plotseling helder wakker. Het
kon niet door een geluid zijn, want alles rondom was stil. Hij luisterde,... beneden
ging een zachte tred over het portaal, de tred zijns vaders, die van den avond tot den
morgen aan het ziekbed waakte. Daar kwam hij de trap op en aan Gijsberts kamerdeur.
Toen vernam hij vaders fluisterende stem. Gijsbert moest uit om den dokter te halen,
want zijn zuster lag, na hevige benauwdheid, nu onbeweeglijk, strak en wit.
Een donkere singelgracht ijlde hij langs, dan eenzame nachtelijke straten door; en
terwijl uit den hoogen toren het klokkenspel klingelde over de slapende stad, begreep
hij plotseling dat het einde van een leven genaderd was. Maar toch, in zijne oogen
verzonk het witte beeld der stervende voor den droom van zijn goud-rijzend leven,
dat een onverwelkbaren dageraad in zijn ziel stralen deed. Ver van zijn eigen lichtende
wereld lag het leed zijner naasten.
De geneesheer kwam dien nacht voor het bed, boog zich over de gesloten oogen
en zeide slechts: Arm kind! - Toen begrepen allen dat de dood door hunne woning
geslopen was.
De toebereidselen der begrafenis gingen buiten Gijsbert om. Hij ontvluchtte de
droefheid en bracht in het stadsmuseum de dagen door met het nateekenen van een
paar romaansche kapiteelen, overblijfselen van een verdwenen klooster der oude
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stad. De gele herfstzon scheen over de al bladerlooze boomen daarbuiten, door de
verweerde vensterkleuren op schoone werken van vroeger eeuwen rondom hem.
Maar uit zijn blinden droom van eigen levensgenieting werd hij wakker geschud op
den dag der begrafenis, toen hij met zijn vader en broeder en enkele getrouwen der
familie over de vochtige paden onder het zware geboomte van den kerkhof ging.
Gijsbert liep naast zijn vader die zoo oud scheen, zoo oud; hij ging zoo diep gebogen
met het hoofd, dat het medelijden met hem Gijsberts
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stadige innerlijke zon omfloerste. Toen de kist was neergezonken, de aarde dof
weerklonken had en zij terug traden naar het leven, snikte de beroofde grijsaard
plotseling zoo luid op, dat Gijsbert angstig hem steunde. Hij zag zijn vader aan en
het scheen hem dat het oude hoofd grijzer was dan vroeger en dat een vreemde droeve
glimlach zijn mond omspeelde. Sinds die dagen dacht hij meer aan zijn vader en had
hem weer lief als in den vroegen kinderlijken tijd.
In dat najaar ontmoette Gijsbert Ada weer. Hij zocht haar op in het oude huis op den
hoek der laan waar zij als kinderen zoo vaak te zamen hadden gespeeld. Met de
bewustheid van zijn nieuw gebeuren in zich stond hij nu sterker tegenover haar, die
in zijn knapenjaren al zijn gedachten tot zich had getrokken. En hoe zou Ada staan,
zoo peinsde hij, tegenover de wereld waarin hij leefde, tegenover de jonge maar
eenzame en vreemde kunst, waarin hij het voorrecht had zich te mogen bewegen....
Want dat hare belangstelling daarheen zou gaan, begreep hij wel, als hij dacht aan
hun oude gesprekken over de schilderkunst.
't Was in het schemeruur, toen hij haar alleen in de huiskamer trof, bij het venster
zittend. Haar groet was koel en koel ook vroeg zij hoe hij zich voelde in de nieuwe
omgeving en wat zij daar arbeidden. Wij zijn bezig, antwoordde Gijsbert, met figuren
voor een groote muurschildering, een reeks Heiligen.
Ben je Roomsch geworden, Gijs? vroeg zij spottend. Hoe kun jij nu Heiligen
schilderen?
Kan ik mij dan niet verdiepen in het leven van die Heiligen? Kan een on-roomsche
geen eerbied hebben voor de groote persoonlijkheden uit een ander geloof en een
andere eeuw? was zijn weervraag.
Maar heb je daar dan modellen voor? onderzocht zij verder.
Neen, was zijn antwoord, die hadden ze in de Middeleeuwen ook niet....
Maar Gijs, viel zij hem in de rede, hoe leerden die menschen dan teekenen?
Hij vertelde haar hoe zij niet werkten nabootsend naar de natuur, maar de natuur
in hun herinnering bezaten en in de verhoudingen der menschengestalte vaste wetten
hadden gevonden, naar welke zij hun figuren construeerden. Weet je niet, vroeg hij,
dat Dürer daar ook een boek over gemaakt heeft?
Neen, ik weet van niets, zei Ada. Ik kan maar zoo'n beetje domme vragen doen....
Wat ben je bescheiden! hernam hij op eenigszins bitteren toon. Nu, maar 't
belangrijkste boek daarover is al heel oud, ik geloof uit de elfde of twaalfde eeuw,
door een monnik van het Athos-gebergte geschreven.
Waar ligt dat ergens?
Een eind ten noorden van Griekenland, in Turkije. En die monnik, vervolgde
Gijsbert, was zelf ook schilder en heeft al de oude tradities van zijn vak opgeschreven
om ze te bewaren voor wie na hem kwamen. Maar 't merkwaardigste is dat een
Fransch oudheidkundige daar een vijftig jaar geleden de kloosters bezocht en in een
kerk een fresco zag maken, nog heelemaal volgens de oude gewoonte. Er was een
meester die de omtrekken der figuren op de natte kalk teekende en er waren leerlingen
die de kleuren invulden, waarna de meester de afwerking op zich nam. En bij een
andere groep schilders werd ook uit het oude boek voorgelezen.
Maar dan hadden die menschen toch eigenlijk geen persoonlijkheid, merkte Ada
op.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 20

Kom, glimlachte Gijsbert, wat is dat nu: een persoonlijkheid! Een groot woord,
gemakkelijk om mee te schermen. Net alsof ieder mensch een persoonlijkheid zou
kunnen wezen! Er zijn immers wetten boven ons gesteld, waarnaar ieder,
persoonlijkheid of niet, te luisteren heeft. ‘God heeft alles naar maat, getal en gewicht
geordend,’ staat er in het Boek der Wijsheid.
't Lijkt me toch een dorre boel, bracht zij er tegen in. Alles volgens 't zelfde
patroontje. Doet de natuur dat soms ook? Met cirkeltjes en lijntjes een menschelijke
figuur samenstellen! Dat deden die oude groote schilders toch ook niet, Leonardo
en Rembrandt....
Die leefden in tijden toen alle samenwerking had opgehouden. Die begrepen ook
niets van de Eenheid der Kunsten.
Dus moeten we volgens jou weer naar die oude methode terug? vroeg Ada.
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Ja, en er zijn er al veel die het doen. Bij Napels en in Beuron in Duitschland, daar
werken de monniken allang weer zoo. Maar nu is dat wel erg droog en meetkunstig,
wat die menschen maken. Daar zit geen leven of geen ziel meer in.
Zoo, dus je vindt dat toch ook noodig? vroeg zij weer met een spottend lachje.
Ja natuurlijk, antwoordde hij. Maar een goed kunstenaar doet dat van zelf. De
constructie is maar een hulpmiddeltje, net als het geraamte het lichaam in vasten
stand houdt, maar 't is het leven niet. De vormen van het lichaam, de gebaren van de
ledematen, de houding van het hoofd, alles moet zóó expressief en sterk van beweging
en bedoeling zijn, dat het leven er juist veel heftiger door spreekt dan uit een
zoogenaamd naturalistische nabootsing.
En schilder je nu nooit meer landschappen? onderzocht zij weer.
Die kunnen we op de wandschilderingen niet gebruiken, zei hij. Alles moet daar
vlak zijn, zonder perspectief. Mijn meester zegt, dat voor ons de heele doorzichtkunde
uit den booze is Maar ik teeken nu en dan wel eens een oud boerenhuisje, om de
merkwaardige architectuur.
Dus maak jullie op die wandschilderingen niets dan gestyleerde omtrekken?
Wel neen, antwoordde Gijsbert. Wat een onzin!
Nu, zei Ada, hoe maak je dan plooien in de kleeren en hoe druk je de rimpels en
de vormen van de gezichten uit?
Door enkele weinige groote en sprekende lijnen. Lijnen die de houding en de
beweging van het onder de kleeren verborgen lichaam aanduiden.
Maar noem je dat dan geen perspectief? Dan geef je toch diepte aan als je dat doet.
Ook als je bijvoorbeeld een oog teekent, enfin, 't minste wat je afbeeldt krijgt al
perspectief.
Nu ja! zei hij ongeduldig; maar jij vat ook alles zoo dogmatisch op. Met enkele
lijnen een gebaar onder het gewaad aanduiden, is toch heel iets anders dan
naturalistisch-weg alle schaduwen en nuances nabootsen.
Maar wat is dan naturalisme? vroeg Ada. En wat is niet-naturalisme? 't Zijn allemaal
zulke woorden met vage beteekenis.
Naturalisme, waagde hij, is nabootsen. Maar de symbolisten willen het innigste
wezen der dingen uitdrukken in hun kunst, ontdaan van alle tijdelijke en toevallige
verschijningsvormen.
En Rembrandt dan? vroeg zij. Die was toch geen nabootser van de natuur! Maar
ook geen symbolist? Wat dan wel? O, geef toch eens een oplossing! Je kunt je hoofd
moe denken op die dingen en ten slotte alles nog duisterder zien. Zijn nu al die groote
kunstenaars: Vermeer en Ruysdael, Ostade, Da Vinci, Michel-Angelo, zijn ze allen
te veroordeelen, volgens dit oude dogma? En Giotto dan, die muurschilderingen
maakte met primitief-perspectivische landschappen.... Ik begrijp er niets meer van,
besloot zij, terwijl haar glimlach geheel verdwenen was en zij het blonde hoofd
moede steunde in de hand.
'k Weet het niet, 'k weet het niet, herhaalde Gijsbert teleurgesteld. Denk er niet te
veel over! 't Is ook mij alles nog zoo verward. De kunst schijnt mij afgedwaald te
zijn, maar op haast bovenmenschelijke paden.
Hij voelde zijn zwakte tegen de zwaar te ontwarren vragen van het achttienjarige
jonge meisje, dat licht over alles wilde zien en alle begrippen in klare woorden en
formules bepaald. Nu zag hij op-eens dat er duisternis in den tuin was en achter de
hooge toppen van de laan reeds enkele sterren. Toen stond hij op.
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Ga je al weer weg? vroeg Ada; de avond begint pas. Hij hoorde dat haar stem
zachter was en zonder spot.
Ja, antwoordde hij, ik wil nog wat loopen. De herfstlucht is 's avonds zoo heerlijk.
Zij reikten elkander de hand. Toen ging hij heen, door de oude laan achter haar
huis, door een verlaten park, en hij liep snel, toornig om zijn duisterheid van denken.
Hij stampvoette om zijn domheid, hij vloekte in zich-zelven op zijn machtelooze
woorden en zijn ongeschoold denkvermogen. Dan dwaalde hij de stad in, wier enge
straten hem van een vreemder benauwdheid schenen dan ooit voorheen. Maar op
een stille gracht waar zijn voetstappen weerklonken tegen de oude
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duistere gevels, daar kwam plotseling, terwijl hij enkele bladeren zag dwarrelen naar
den vochtig-geurenden grond, zijn nieuwe innigste wereld in hem opleven, de nieuwe
wereld van louter schoonheid. Hij zag de stille paden die nu daar verre in den avond
zoo eenzaam lagen; hij zag Nora's gestalte op het wegje langs de dauwende velden;
hij zag Nora's zacht en schoon gelaat voor zich, tot zijn toorn wegzonk en hij er zich
over verwonderde dat het onharmonische gesprek met Ada hem verdrietig had
gemaakt. Hij trachtte zich nog eens voor te stellen hoe zij hem vroeger in zijn
droomen, of buiten in de weiden en onder hun gesprekken verschenen was. Zij moest
wel zeer veranderd zijn; haar gelaat was bleeker en in de oogen nu een uitdrukking
van moede overpeinzing. Waar was de jeugdige beslistheid gebleven, die over alles
haar oordeel liet gaan; de gloed van afkeuring of bewondering en de overmoedige
spot waarmede zij soms Gijsberts meeningen aanviel, om een gesprek uit te lokken?...
Maar hij verdiepte zich niet lang in deze vragen. Hij was tevreden haar brief verbrand
te hebben en met dien brief zijn oude vereering, zijn jongensliefde voor het
raadselachtige meisje, bij wie hij zich niet gelukkig voelde, maar die hem in haar
ondoorgrondelijkheid telkens weer tot zich trok. Geluk wilde hij en in Nora dacht
hij het gevonden, het stille onveranderlijke geluk.
Enkele morgens later zat Gijsbert weer in de ruime werkplaats van zijn meester te
arbeiden. Deze was er zelf niet, want in de vroegte, vóór het werk, ging hij altijd een
eindje de velden langs. Door de ruiten der groote tuindeuren kon Gijsbert hem dan
zien, als hij daar peinzend liep, den hoed diep over de oogen, de handen in wijde
boerenwanten, op klompen door den modder der landwegen stappend. Later, in de
werkplaats weer, neuriede hij vaak een oud deuntje, arbeidde vlug en vlot door,
telkens achteruit loopend om zijn werk te overzien, en soms even oogend naar hetgeen
zijn leerling deed. In alles deelde hij Gijsbert wijzen raad mede; tot de geringste
dingen liet hij hem verrichten, lithografische steenen inpakken, groote doeken
versjouwen, penseelen wasschen, de moeilijke tempera-verven bereiden, fijne punten
aan den houtskool slijpen. Over wat Gijsbert deed, toonde hij zich meestal tevreden.
De leerling verdiepte zich in de ascetische geestesgesteldheid der oude Heiligen en
teekende hunne gestalten vroom, statig en ontdaan van zinnelijke bekoorlijkheid.
Zichzelven kon hij al niet anders meer zien dan als een middeleeuwschen
leerling-schilder, wiens leven aan de verheerlijking der heiligste dingen gewijd is.
En ook zijn meester zag hij niet meer als een negentiend'-eeuwschen kunstenaar,
gelijk er zoovelen waren die zich aan de vage bekoringen hunner kleuren en
stemmingen overgaven; maar hij zag hem als den wegbereider eener nieuwe
monumentale kunst, een leider die de vroomheid en klaarheid zijner middeleeuwsche
vaderen als erfgoed bezat. Immers hij had de schoone jaren zijner jeugd niet met
zoovelen der kunstenaars van dien tijd in achterbuurten en café-chantants, maar in
studie en harden arbeid doorgebracht. Zijn boekenkasten toonden de namen van al
de groote fransche en duitsche archeologen, die de Christelijke kunst der
Middeleeuwen hadden ontdekt en verklaard. Zijn gansche woning leefde van dien
geest, den krachtigen stijlvollen geest dier kunst. De zware eikenhouten meubelen,
hier-en-daar met roode en groene randen gekleurd, de in lood gevatte, met zinvolle
legenden beschilderde ruiten, de diep-blauwe gordijnen, de perkamenten ruggen in
de boekenkasten, de perzische tapijten op tafel en vloer, alles bracht de gedachten
van den binnentredenden gast uit het rustlooze rumoer der negentiende naar den
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wel-bewusten schoonheidszin der harmonische Middeleeuwen. En zeldzaam ook
was de wijze, waarop hij zich weder het oude leerlingschap in de werkplaatsen der
kunstenaars dacht. Hij onderwees Gijsbert veel, maar hij verwachtte ook van zijn
leerling een ongewone opmerkzaamheid, waarin diens droomerigheid hem vaak
teleurstelde. Voor een aandachtigen en ijverigen jongen man was er bij hem een
harmonische veelzijdigheid te bereiken; de leerling zag alles wat de meester deed
en kon naar alles vragen. Bovendien raakte het werk van den meester aan onder-
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scheidene takken van kunstnijverheid, waardoor hij bij vele moderne Nederlandsche
naturalistische schilders, die niet steeds in breedheid van verstandelijke gaven
uitmuntten, minder werd begrepen of gewaardeerd dan door litteratoren en wijsgeerige
naturen, die de kentering der tijden voelden naderen en zijn weldadigen invloed op
het zuiverder inzicht van een groot harmonisch geheel, van een herboren kunst der
gemeenschap, van een hernieuwd drama als veelzijdige kunstuiting, eerbiedigden
en bewonderden. En zijn werk was uit een andere wereld des geestes dan alle overige
schilderkunst in het vaderland. Zijne kleuren waren zuiver en klaar als de eerste
paarse en gele crocussen in het groene voorjaarsgras; zij waren saamstemmend in
heerlijken vrede en stralend toch als de zonnige Mei. Maar tot die schoonheid van
zijn later werk, dat onmiddellijk uit den geest der groote dertiende eeuw was
voortgekomen, had eerst een moeitevolle arbeid hem opgevoerd. Hij was begonnen
met liefdevol naar de oude tijden terug en op te staren, maar de nevelen der eeuwen
vervaagden zijn vizioenen. Eerst toen zijn geest scherper en hooger schouwde, rezen
voor hem die klare gestalten met vaste gebaren, die hemelsche kleuren van zijn latere
schepping. Als Gijsbert hem bezig zag, verbaasde hij zich telkens opnieuw. Elke lijn
die de meester zette, in kleine schets op papier, of voor goed, onuitwischbaar, op het
groote doek, was schoon en bewogen, evenwichtig van verstand en liefde.
Op zijn wandelingen in den schemeravond rondom het dorp, langs den molen en
de oude buurtjes bij de heide, kwam Gijsbert zijn leermeester vaak tegen; hij liep
alleen, het hoofd gebogen, of gearmd met zijne vrouw, opgewekt rondziende naar
de gulden en groene avondkleuren. Gijsbert stond dan wel, ter zijde van een haag,
een oud geveltje na te teekenen, een reeks van die duistere boogvenstertjes waarachter
soms een gerimpeld gelaat nieuwsgierig langs het koffielichtje kwam gluren. In het
duister werden de woningen geheimzinnig en als het te donker was om de lijnen op
het papier zien, ging Gijsbert verder en trachtte het sombere leven achter die
verweerde ruitjes, waar biddende stemmen zacht klonken bij het avondmaal, in de
woorden zijner gedichten uit te drukken.
Maar die uitingen lieten hem onvoldaan. Het onverklaarbaar geheim van de
schoonheid dier oude armoedige hutten, wier muren scheef gezakt waren en wier
bemoste daken lijnen hadden als van een heuvellandschap, maakte hem onrustig. Hij
wilde het verleden dier landstreek verzichtbaren, toen tusschen de heuvelen aan het
groene meertje een heidensche volksstam woonde, toen de eerste zwervende
Christen-prediker uit het zuiden kwam en op den hoogsten heuvel een kapel bouwde
van dennestammen en riet, toen later Spaansche troepen door de akkers trokken en
de oude stadjes en hoeven langs de zee deden branden. Hij wilde de
eerbiedwaardigheid bezingen der groeven in het gelaat der ouden van dagen, bij wier
geboorte het dorp nog was als voor eeuwen en die achter de groene vensterglazen
leefden als hunne voorvaderen. Hij wilde den wind daarboven doen klagen door de
vermolmde iepen, over de zee en de wouden en de eenzame heiden. Maar de
schoonheid der dingen kon hij in woorden niet bereiken.
Helaas, Gijsberts verwachtingen van de schilderkunst bleven evenmin ongestoord.
De gewone kunst van het schilderij had hem niet voldaan, daar zij hem, in dogmatische
verblindheid, een ontaarding toescheen van de middeleeuwsche levensharmonie;
maar wie zou hem in de toekomst het werk geven, waarnaar zijn hart verlangde: de
groote en monumentale schilderingen, legendarische of gewijd-historische tafereelen
in effen-stralende kleuren op den wand te brengen.... Zijn meester zelven was bij
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uitzondering zulk een grootsche arbeid opgedragen. Wat dan zou de leerling te hopen
hebben?
De overpeinzing hiervan maakte Gijsbert zwaarmoedig. Want hoe zou hij dan ooit
haar kunnen verwerven, die hem op al zijn eenzame zwerftochten vergezelde, wier
beeld hij altijd zag in de verbleekende lucht der schemering?... Maar toch, als de
morgenzon weer over de dorpstuintjes scheen, was hij dankbaar om dit
onverwacht-schoone leven, dat hem nader had gebracht tot de natuur,
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tot de liefde eener jonge vrouw, tot den zeldzamen geest van een groot kunstenaar.
Ook de menschen leerde Gijsbert op eigen wijze waardeeren. Tot aan zijn komst op
het dorp kende hij van de menschen-wereld weinig meer dan eenige leeraren en
schooljongens, die hem slechts een ietwat ironische belangstelling hadden
ingeboezemd. Thans, in een boerenlogement verblijvend, kwam hij in aanraking met
lieden die in zijn rustig burgerlijk bestaan nog niet waren verschenen. Als hij door
de gelagkamer ging, waar het buffet met kleurenrijke karaffen pronkte, zag hij achter
de blauwe horretjes van het venster meestal een paar wevers of boeren zitten, een
paar doortrekkende voerlieden of een leegloopend dorpsnotabele, met een glaasje
geurig vocht voor zich op het nat-bekringelde herbergtafeltje. Achter het buffet op
wacht stond een der dochters of zoons van Kanteklaar, de kostbare elixirs en de
geldlade bewakend. Nu, in den winterdag, klommen de stamgasten een trapje op en
betraden door een glazen deur de ruime biljartkamer, waar zij bij den ouden
halfversuften Kanteklaar hun voeten uit de klompen namen en op de hooge verwarmde
plaat zetten, zeurend over het weer en de koeien. Daar Gijsbert zijn maaltijden
geregeld op de biljartkamer nam, zag en sprak hij velen dier gasten en hield ook vaak
een praatje met den ouden man, die voor hem een deel van het vreemde nieuwe leven
was geworden en over wiens verschrompelend bestaan de verbeelding van den jongen
kunstenaar haar alles verheerlijkend licht deed schijnen. Hij was den grijsaard
genegen, zooals hij ook het oude geboomte rond de eenzame woningen liefhad.
Eens trof Gijsbert op een avond een zonderling mensch bij hem aan. Het was een
man met hoog voorhoofd en diep-fonkelende oogen; dunne grijze haren sloken onder
zijn achterwaarts-geschoven bonten muts; hij zat met de pelskraag op bij de kachel,
de handen steunend op zijn stok, en gluurde sentimenteel naar zijn glaasje brandewijn.
Het was Gijsberts eerste ontmoeting met Dionysius Kaatsheuvel, wiens gesprekken
hem vele droeve winteravonden uit een sfeer van mijmering in een wereld van dronken
zotheid overbrachten. Hoe was dit oude leven wonderlijk verworden, in de stille
dorpen op de heide, van herberg naar herberg strompelend, jaren na jaren, van den
lichten zomermorgen tot den huiverigen winternacht.... Gijsbert bracht hem vaak
naar huis, als op stormachtige avonden de weinige lantaarns van den brink waren
uitgewaaid en Kaatsheuvel, na zestien brandewijntjes, het duister en de kuilen der
wegen vreesde.
Wat echter was het, dat den jongen man in dezen grijzen dronkaard, van wien zijn
eigen familieleden gruwden, voortdurend aantrok? Hij had tijden van bijzondere
vroomheid, dat hij iederen morgen naar de kerk ging. Vaak, bij de Kanteklaars aan
den familiedisch gezeten, ontblootte hij het bouwvallig-intelligente hoofd, bad
aandachtig mede, maar na het kruis vertrok hij zijn gelaat tot demonischen grijns,
spuwde op den vloer en dronk met een ruwen kwinkslag zijn glaasje leeg. Alleen bij
het spreken over zijn moeder verteederde hij geheel.
De helsche maar toch vreemd-verbeeldingrijke bekoring der dronkenschap kwam
voor het eerst over den jongen man, toen hij eens met den ouden Kaatsheuvel een
vervallen toren beklom, die eenzaam stond op den hoogsten duintop der streek. Het
was in de schemering van een klaren kouden winterdag. Zij leunden beiden over den
uitersten omgang en de blikken van den afgeleefden vagebond en van den hoopvollen
jongen man verloren zich bewogen in de stervende kleuren der duistere heiden en
graslanden. Ver en diep zagen zij de zwakke lamplichten der dorpen en de vuren der
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visschersschepen op de glinsterende zee, onder den parelmoeren glans van den avond.
Daar ontwaarde Gijsbert in het westen aan den horizont de witte lichten der groote
stad, en hij zag Nora's beeld, verheerlijkt in de schoonheid der grenslooze hemelen,
rijzend uit de rood-gouden dampen der woelige aarde. Het was de dronkenschap van
het liefde-visioen, die door de macht eener andere dronkenschap versterkt en verinnigd
werd. Want op hun terugweg vertoefden zij in de herberg van het naaste dorp en
dronken daar, zwijgend in een hoek rustend, een paar
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glaasjes rood, zoodat Gijsbert, uit den tabaksrook en de rumoerige geluiden der
warme gelagkamer in den fonkelenden winternacht tredend, een wonderlijke duizeling
beving en hij, gearmd met den grijsaard, zoetjes wankelend, over den breeden
zandweg langs de sparrebosschen huiswaarts toog. De wereld, de nachtelijke aarde,
scheen hem heerlijker dan ooit, rijker aan liefde, aan ontzaglijke uitersten: in zíjne
ziel de huiveringen van jonge schoonheid, in den ouden dronkaard de vermolming
van een duister en hooploos bestaan.... En de rustige zekerheid van geluk, die de
jeugd alleen kent, kwam over hem. Zoo werd hij dien avond voor het eerst gewaar,
hoe schoon en zoet de bedwelming der zinnen wezen kon.
Tegenover den fijnen en tegelijk grootschen geest van den leermeester was het
verwilderd wezen van dezen fantastischen drinker een onverwachte levensopenbaring
voor Gijsbert. Met zijn jonge verwachtingen van het leven, dat vóór het twintigste
jaar nog oneindig schijnt, dacht hij allen en alles, ook de vergaande harten, in diezelfde
sfeer van gelukkige verbeelding te ademen, waarin hij onbewust zijne droomen
schiep. Eerst veel later heeft hij begrepen dat ieder, met wien hij in dien tijd van zijn
ontwaken verkeerde, een eigen zielsbestaan leidde en waarschijnlijk van het zijne
even weinig gezien heeft als hijzelf van het hunne. Zijn leermeester naderde toen
den hoogte-top van zijn leven, die geen top is maar een wijde hoogvlakte. Zijn werk
was klaar en rein als de lucht der verheven bergstreken en de nevelige droomen, die
Gijsberts verwarden geest omgaven, was hij reeds lang ontstegen, zoo hij ze al ooit
gekend had. Aan den anderen kant leefde die vergane mensch, de oude Kaatsheuvel,
met het onzeker verleden, dat wellicht niet van misdaden vrij was. Terwijl in Gijsbert
de zon der liefde rees en elke gedachte leefde van hoop op de toekomst, zwierf dat
duistere wezen door zijn laatste levensuren rond, in het afgelegen dorp, met de
bewustheid van een bacchantisch verleden, dat zijn arme ziel voortdurend beangstigde
als het lichaam weer in de pijnen van het delirium was en de dorpspastoor hem moest
komen troosten.
Maar Gijsbert leefde blind voor de ziel van anderen. Uit den lichtkring van zijn
bestaan zag hij rond zich slechts duisternis; en de duisternis was schoon. Of hij zag
de dingen verlicht door zijn eigen sfeer; zij schenen naast hem te leven om zijnentwille
en geleken hem des te schooner. Zoo was voor Gijsbert ieder mensch, in deze oude
landstreek van heiden en bosschen en zee, van bemoste vervallen huizen en uit den
grond gegroeide bevolking, in de schoonheid van zijn leven opgenomen en aldus
bemind.
Zijn leermeester had hij lief als den vertegenwoordiger van het zuivere
schoonheidsbegrip, den scheppenden kunstenaar, den ziener van ranke verbeeldingen.
Den kindschen Kanteklaar vond hij mooi om te zien als de knoestige olmen, mooi
om oude legenden te hooren verhalen, als de avondwind die van verre komt. Hij
verheugde zich in de stervende somberheid van den helschen en vromen Dionysius,
in wien dood en leven, zonde en kinderlijke verbeelding voor het laatste streden.
Den vervuilden idioten bedelaar zag de jonge man innig na, als hij strompelend
voortging op versleten klompen en in den modder op de hoeken der wegen neerhurkte,
de heillooze oogen opstarend, mompelend met den grooten mond, de grauwe hand
tot een aalmoes gestrekt. Eens, in het schoone zomerlicht, had hij Nora in die hand
iets zien geven, en die hand, die doellooze zwerver was hem lief geworden. Gijsberts
gedachtenis volgde den oude, als hij in het duister naar zijn krot wankelde, waar hij
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zou slapen op zijn stroo als een hond of als een kind. De oude halfverlamde vrouw
die den dag biddend in de kerk doorbracht en heilige genoemd werd door het volk,
daar zij bij de ommegangen haar moede leden meesleepte ter eere der Heilige Maagd;
het stompzinnige meisje dat in zich-zelve pratend langs de hagen der tuintjes zwierf;
den zwijgenden herder, keerend van de heide; den ouden man op de hondenkar; de
versleten honden zelven; hij had hen allen opgenomen in zijn hart, als deelen van
het verwonderlijk-schoone en wreede leven, in éénen liefde-blik omvangen
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met aarde en lucht en zee, en hij fluisterde tot zich-zelven: de schoonheid der wereld
is eindeloos....

IV.
Kerstmis naderde. Op een avond liep Gijsbert, als zoo vaak, voor het logement onder
de slanke welving der iepen wat te mijmeren, gedenkend hoe hij in de
zomerschemering onder vriendelijke gesprekken met Nora's familie thee zat te drinken
in dat zelfde verandahoekje, waar nu de sneeuw hoog lag opgejaagd, toen hij de schel
van ‘Het roode Hert’ hoorde klingelen en den postbode met zijn lantaarntje de
gelagkamer zag binnengaan. Hij volgde hem kort daarna en vond op zijn tafel een
brief uit Amsterdam, een uitnoodiging van Nora's vader om de Kerstdagen bij hen
door te brengen.
Dien zomer was er op Gijsbert's komst al eens gezinspeeld en nu werd dit
onverwacht werkelijkheid. Hij zou eindelijk Nora weer zien, haar stem weer hooren,
al de schoonheid van die zonnige dagen levend en stralend om zich voelen in de oude
en sombere stadsbuurt, die zijn verbeelding al rond haar had opgebouwd.
Sneeuw lag er buiten op de dorre bosschen en heiden waar de trein door snelde,
op de velden der lage polders bij de stad en langs de ruime en frissche wateren. Maar
op de wegen en pleinen van het woelend Amsterdam was geen witheid gebleven en
grauwer en treuriger werden de nauwe straten der volkswijk, waar Nora's woning
aan een oud grachtje stond. Te midden van het vroolijk gezin, in de nabijheid van
het lente-stralend gelaat van Nora, werden ook de gebogen gevels, die spiegelden in
de sombergroene gracht, vol schoonheid van licht en schaduw onder de wisselende
December-wolken; werd heel die buurt, waar het volk een vreemde barbaren-stam
leek, de mannen met wilde tronies, de zwart-harige vrouwen met kleurige doeken
en wijde rokken, in wiegelenden gang, werd heel die buurt vol van een hartstochtelijk
leven, een strijd die vóór het grauwen van den dageraad begon en doorgonsde tot
middernacht. Maar in den Kerstnacht was het stil, en wakker liggend op een
zolderkamertje hoorde Gijsbert de klokken over de slapende huizen klepelen, een
vroom-lustig carillon dat hem oude dagen herinnerde.
Wat hij toen zoo zeer verlangde, gebeurde hem niet; er was geen oogenblik dat
hij met Nora alleen kon zijn, dat zijn hart tot haar kon spreken van de wereld die het
vervulde met licht. Toen na twee wel schoone maar teleurgestelde dagen de trein
hem langs de wijde kaden en vergrijsde havenbuurten voerde en hij door de
half-bevroren ruitjes de gouden winterzon zag fonkelen in lucht en stroomen, rezen
hem tranen in de oogen en woelde, ten tweeden male in zijn leven, een hevige begeerte
in hem op, om het noodlot te dwingen naar zijn wil.
Oudejaar ging voorbij en hij keerde van het ouderlijk huis naar zijn eenzaam dorp
terug. Nog eenzamer scheen het hem, nu hij, zelf vol ongestilde verlangens, het
aanzag in zijn wintersch dal. Zijn werk gaf hem geen rust; hij kon zijn gedachten
niet verloren doen gaan in den kleuren-rijken ernst der middeleeuwsche fresco's,
noch in den verheven vrede der heilige gestalten. Weer was hij op een neveligen
Januari-middag, toen al een glans van vroege lente, een droom van ontluiken over
de heuvelige akkers, over kreupelhout en vochtige bosschen waarde, naar de Zuiderzee
gegaan, door de statige lanen van het oude landgoed, welks geboomte en weiden
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afhelden tot in de zacht-rimpelende wateren. Grijs en violet waren alle kleuren, de
wolken en de zee, het zwijgend woud en de verre heuvelen. Aan de mistige kim
meende hij de stad te zien, bleek als een visioen, en hij droomde zijne liefste daar
aan het sombere grachtje. Maar toen hij door het smalle laantje naar de oude
uitspanning was gegaan onder het wild-vertakte geboomte, rees er plotseling een
treurnis in hem, hoe en waardoor begreep hij niet. Het was een stem die zeide dat
alles zou heengaan, een droeve bewustheid dat het oude hout van het prieeltje, waar
Nora's naam geschreven stond, weldra vergaan zou zijn, dat de zware kastanjes en
beuken vallen zouden voor den noorderstorm, dat ook al
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de heerlijke ontroeringen, nu diep in zijn ziel levend, moesten sterven eer wellicht
zij zelve, zijn onbereikbare lieveling, met haar schoonheid van de aarde verdwenen
zou zijn. Zoo ging hij huiswaarts, door het duisteren der eenzame lanen, langs de
diepe woudvijvers, en er was al nachtstilte in het dorp toen hij het logement bereikte.
Voerlieden in zware duffels stonden te drinken in de gelagkamer, gingen dan naar
buiten in het winter-duister, bestegen hun vrachtkarren en reden weg naar Amsterdam.
Gijsberts gedachten gingen hen na over de stille wegen, langs bosschen, langs oude
boeren-herbergen, door lange rechte wegen in de polders bij de stad. En een
zwijgenden groet, een gebed zond hij hun mede voor haar, daar levend te midden
der duizenden die haar heerlijkheid niet wisten. Sterker nog werd nu zijn begeerte
om haar te zien, en den volgenden dag, een Zondag, na 's morgens oude ornamentaties
te hebben gecopiëerd, maar met zijn verbeelding steeds bij Nora vertoevend, besloot
hij naar de stad te wandelen om haar te zien, haar eindelijk alles te zeggen wat in
hem woelde en drong.
Onder de grijze wolken van den wintermiddag donkerde het al vroeg over de
velden, over de eenzame wegen die hem onbekend waren. Hij had de bosschen en
heiden, waar hij vaak gedoold had, achter zich; hij was als een vreemd zwerver langs
de trap-geveltjes van twee oude stadjes gegaan, die nog sinds vroeger eeuwen tusschen
haar wallen, muren en grachten lagen te mijmeren. Achter donkere vensters zagen
verwonderde oogen hem na, als vroegen zij zich af wat dit uitsteedsche wezen in
zijn lange pooljas, met den zwaren stok in de hand, in hun vredige straatjes kwam
zoeken. En hoe verder hij ging, hoe lichter zijn tred werd, hoe schooner hem de wijde
groene aarde geleek, die al blanker werd onder den fijn-gouden glimlach van het
zinkende licht aan de kim. Den kreupelen marskramer aan het hek eener hoeve, de
visschers op hun hondenkarren, den wachter der ophaalbrug over de vaart, hij riep
hun allen een vroolijk goeden-avond toe, want hij wenschte het hun uit het diepst
van zijn aarde-en-hemel beminnend gemoed. O, hoe schoon waren de eenzame
boerderijen in de schemering onder haar spokig-zwarte boomgaarden en verre
daarachter en daarboven de roode na-glans van den dag. Er kwam een lantaarn
branden, hier-en-daar langs de eindelooze vaart, een licht in een eenzamen molen,
een treurige gele vonk in het groote donker van den nacht op het vlakke land.
Toen zag hij op-eens, het scheen aan den horizont, een reeks witte lichten, den
verren schijn der wereldstad. En hij verbaasde er zich over, dat hij niet moede werd
van het uren lang voortgaan met begeerenden haast; want het was of hij gedragen
werd, of zijn voeten niet den grond meer raakten. En hij dacht aan Sint-Franciscus,
den goeden schoonen Heilige, wiens beeltenis hij geteekend had, de ranke
onstoffelijke gestalte, het teedere gelaat met de groote oogen; hij dacht hoe ook Hij,
verrukt over 's werelds heerlijkheid, den last van 't lichaam niet meer voelde en zich
opgeheven zag uit de aardsche vermoeienissen; hoe hij de bloemen en de dieren
toesprak en de menschen liefderijk ontving. Gijsbert wist nu, dat hij de liefste zijns
harten zou zien, daar ginds, ergens te midden van die gonzende donkere zee van
huizen. Hij naderde de stad door een laan, waar petroleum-lantaarns den weg
verlichtten, langs de statige vervallen poortzuilen van vergeten lustoorden, langs
fabrieken en arbeiders-krotten, langs een kerkhof, - en de huizen werden hooger, de
wegen drukker, er reden trams en wagens over de glibberige straten. Zoo bereikte
hij den Dam, huiverend om het woelen rondom zich, om het raadselachtig jagen dier
duizenden in de donkere holen der stad die hij vreesde en zocht. In een weidsch en
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stralend restaurant nam hij zijn maal en terwijl hij daar zat met zoovele vreemde
wezens in die warme ruimte, vroeg hij zich af, of niemand wist wat in het hoofd van
den zwervenden jongen man aan schoone geluksdroomen leefde en opsteeg boven
de sombere aarde, of niemand in zijne oogen kon lezen het geheim zijner onvolbrachte
daden, de verwachtingen zijner toekomst....
Nu, hij wist het! nog enkele oude straten door, een paar breede grachten gekruist
en hij zou staan aan het kleine water, voor de
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woning die zijn dierbaarste wereld verborg. Hij wist het! en geen enkele dier ijlenden
op de koude straten, waar de sneeuwvlokken zwierden op den wind, geen enkele
dier drinkenden en etenden in de lichte zaal wist van het wonder dat gebeuren zou.
Toen ging hij, genietend van de wilde witte jacht, maar het meest van de
onwankelbare zekerheid, dat hij nu zelf, uit kracht van eigen wil, van een
alles-verwinnende liefde, zijn leven ging richten. Voor het huis stond hij even stil;
de luiken waren gesloten en hij dacht aan haar die daarachter ademde,... aan de twee
levenswegen die voor hen lagen en aan den weg dien zij hem wijzen zou....
Nora zag hij het eerst van de velen, die daar in de huiskamer bijeen waren. Zij
scheen niet, als de anderen, verbaasd van zijn plotselinge komst op den kouden
winteravond, die daarbuiten al onstuimiger werd. En toen Gijsbert zeide, dat hij bijna
vijf uren geloopen had en dat die tocht zoo mooi was geweest in de dalende
schemering, zag zij hem aan en hij wist dat zij hem begreep. Toen verhaalde hij van
het dorp en van zijn laatste ontmoetingen met den zonderlingen Kaatsheuvel; hij
deed hem na, strompelend door de kamer, vallend van den stoel, met zware
dronkaardstong verzen lallend, spottend met den dorpskapelaan en met de hel. Terwijl
zij allen laçhten, dacht Gijsbert aan de donkere stille avondwegen, waar de oude nu
wellicht weer wankelde van herberg tot herberg; en plotseling zag hij daar verre weg
de zomersche paden waarboven het geheim van zijn liefde zweefde, alleen gekend
door die klare en reine ziel, achter die schoone zonnige oogen.... En in zich-zelven
was hij diep, o diep gelukkig!
Het thee-uur kwam al dra onder vroolijke gesprekken en toen voor Nora's vader
de thee naar boven gebracht moest worden, bood Gijsbert zich aan. Het deed den
goeden hardarbeidenden man genoegen den jongen vriend van dien zomer weer eens
te zien. Gijsbert bleef even praten, maar sprak toen plotseling over Nora, en terwijl
de vader met een glimlach luisterde, vroeg hij hem of Nora zijn vrouw zou kunnen
worden, of hare ouders hem tot hun zoon wilden.... Bedaard en vriendelijk was het
antwoord op Gijsbert's openhartige vraag: het hing geheel van Nora zelve af hoe de
toekomst zou gaan; hij en zijn vrouw mochten den jongen man gaarne. Gerustgesteld
zeide Gijsbert, dat hij dan een anderen werkkring wilde zoeken, een meer
maatschappelijken dan de onzekere loopbaan van den schilder.
Blijder nog dan te voren kwam hij onder de spelende kinderen terug en een
wonderlijke kalmte was over hem, toen hij in den trein zat en tegen middernacht van
het naaste station naar het dorp terugwandelde. Den volgenden morgen toog hij
sterker aan den arbeid, verheugd dat hij besloten had zich aan maatschappelijke studie
te gaan wijden en tegelijk dankbaar voor de oude wereld van schoonheid, die hem
in zoo weinige maanden was geopenbaard. 's Avonds schreef hij een brief aan Nora's
ouders en een aan haar zelve, nu rustig zijn woorden overwegend en neerschrijvend,
daar hij alles wilde zeggen wat in hem was gegroeid en hen wilde overtuigen van de
waarachtigheid zijner gevoelens.
Want, zoo mijmerde hij, kalm en zeker kon hij in de richting zijner toekomst
vooruit staren; hij voelde zijn leven niet mogelijk meer zonder Nora en met haar zou
het bestaan van een armen schilder slechts jammervolle strijd zijn. En dan, hoe zou
zijn geest ooit de stoffelijke ruimten vinden, waar de gestalten zijner verbeelding op
mochten leven in lijnen en stralende kleur? Hij wist dat zijn schoonste droomen van
een herleefde monumentale kunst niet te verwerkelijken zouden zijn en hij kwam,
peinzend over deze moeilijke dingen, tot het vermoeden dat hij ook de laatste heerlijke
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maanden slechts in een schoonen droom van oude werelden geleefd had naast de
werkelijkheid zijner liefde en dat de wereld rondom anders was en geen welige bodem
om den levensboom der middeleeuwsche kunsten te doen herbloeien. Van de
schilderij-kunst had hij zich reeds lang uit intuïtie en overtuiging afgewend; en zelfs
al had hem hierin een geestelijke voldoening aangelokt, hoe zou hij daarvan zijne
vrouw en zich-zelven hebben gevoed en gekleed, nu de middelmatige schilderijen
bij honderden ieder jaar voortgebracht werden en de
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arme kunstenaars vaak in de ellendigste ontbering leefden....
Dagen achtereen wachtte Gijsbert een antwoord uit het huis op de achtergracht;
hij liep des avonds het lantaarntje van den postbode tegemoet en als hij het lichtje
in de verte zag, keerde hij om en volgde het van ver op den donkeren brink; maar
hij zag het niet verdwijnen in de gelagkamer van Kanteklaar. Toen, van Nora zelve
de beslissing over zijn lot willende weten, ging hij op een avond terstond na zijn
werk en zonder gegeten te hebben, naar den trein en stadwaarts. Hij had wat brood
gekocht, at het op in een stille straat en pijnigde zich met wonderlijk genot door aldus
de zekerheid te vertragen. Nora's moeder deed hem open en haar lach en vriendelijke
knik stelden hem gerust. Zij bracht hem naar het studeervertrek van den vader, die
uit was, en liet hem alleen, Daar kwam Nora zacht de kamer binnen en gaf hem
lachend de hand.
Toen heeft hij haar voor het eerst gekust op het schoone, nu gebogen en blozende
hoofd, voor 't eerst gestreeld over de donkere haren, voor 't eerst lang en diep in die
lieflijke oogen gestaard, waar hij het doel zijns levens gevonden dacht. Zij had hem
niet willen schrijven, want zij had hem verwacht, elken avond; en zij had wel geweten
dat hij rustig zou zijn over haar verlangen. In de huiskamer brachten zij den avond
verder door en telkens als hunne oogen elkander vonden, rezen de visioenen der
zomersche dagen voor hen op, de zoele avonden tusschen het graan, de goddelijke
dageraad die hun de eerste stonde van het nieuwe leven geweest was.
Tusschen de ouders van Nora en Gijsbert werden tot beider welgevallen brieven
en bezoeken gewisseld, en zoo mochten de twee jonge menschen dan beschouwd
worden als in stilte verloofd. Gijsberts vader, die zijn zoon vrijelijk het schildersvak
had laten kiezen, hoe vreemd hij zich-zelven ook voelde tegenover het steeds ietwat
onzekere leven van een armen kunstenaar, was merkbaar verblijd, nu hij van het
veranderd voornemen hoorde. Ook aan zijn leermeester deelde Gijsbert het mede,
en hoewel het dezen speet den leerling bij zijn arbeid te moeten missen, toch kon hij
ten volle het nieuwe streven billijken en eerbiedigde in Gijsberts keuze, de studie
der Germaansche letteren, een belangstelling in andere sferen der oude schoonheid,
die de jonge man zelf er echter slechts noode in zag. Evenwel verzweeg Gijsbert
hem de diepste reden zijner verandering, daar hij vreesde dat de ernstige man, die
zelf eerst laat gehuwd was, een zoo vroegen band van het leven des harten niet zou
rechtvaardigen; hij verhaalde hem van zijn twijfelingen aan een toekomst voor den
schilder der monumentale kunst, en de meester troostte Gijsbert met de eigenaardige
verzekering, dat er fijne en bijzondere menschen leefden die nooit een schilderij of
een sonnet hadden gemaakt. En voor allen, alleen voor Nora niet, verzweeg Gijsbert
dat de dingen die in hem naar uiting drongen, niet vergaan konden in het ledige, nooit
te beheerschen zouden zijn, en dat de levende schildering van het drama zijn toevlucht
zou wezen, nu hij in de schilderkunst zelve geen heil meer zag.
Den laatsten dag dien Gijsbert in de werkplaats van zijn meester doorbracht, voelde
hij zich droevig. Daar ging hij zooveel schoons en beminds verlaten, de beginselen
eener wetenschap die de kunsten diende, de eerste kennis der veelzijdige
middeleeuwsche maatschappij, het begrip van nederigen en eenvoudigen arbeid, en,
in de stille oogenblikken van betrachting na het werk, de geluksverheffing die door
statelijke lijnen en harmonische kleuren mogelijk is. Hij ging verlaten de weldadige
nabijheid van den man, in wiens verbeelding zoo schoone tafereelen geboren werden;
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de kloosterstilte van de werkplaats, waar het legendarisch leven der Heiligen rondom
hem, als de schemering van den wintermiddag door het hooge venster daalde,
werkelijkheid werd, werkelijk zooals de boomen die daarbuiten ruischten in den
wind. Zijn bestaan was rijk geworden, was vernieuwd door de nooit-vermoede
schoonheid der oude tijden. En dit alles moest hij verlaten gaan voor een omgeving,
die veel gelijken zou op het gesmade schoolleven van vroeger, voor een kring van
lieden, die hij waarschijnlijk meeren-
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deels verachten of haten zou.... En waarom deed hij het? Om de liefde van een zacht
en kinderlijk meisjeshart, om het verlangen naar een stralend gelaat; om te bezitten,
als een onvervreemdbaar deel van zijn wezen, in lichaam-en-ziel der geliefde, de
bedwelming der ontroeringen, zooals eenzaam droomende minnaars die kennen,
wanneer zij zwerven, onervaren van het leven, in den avond over de heide of langs
de zee, de toekomst oneindig wanend en in elke verborgen bloem, elke stervende
kleur van het westen, elke fluisterende koelte van den nacht, een
schoonheidsspiegeling, een ademtocht der dierbare vrouw ontwarend.
Zoo verging in herdenking en hoop die laatste dag in het oude dorp, het stille oord
dat Gijsbert lief geworden was en uit die weinige maanden zoovele gewijde
herinneringen op zijn paden bewaarde. Hij nam afscheid van zijn leermeester, van
de familie Kanteklaar, van zijn onveranderlijken vriend Kaatsheuvel, van de groene
daken en de heuvelige vergezichten, en hij keerde terug in het ouderlijk huis, op de
kamer waar hij als schooljongen had zitten droomen... van Ada.

V.
In langen tijd had Gijsbert haar niet bezocht, schuw geworden voor hare vragen die
verder streefden dan zijn mijmeringsnatuur vermocht. Maar een onbestemde begeerte
om te weten in welke gedachten zij leefde, bracht hem op een voorjaarsavond weer
tot haar.
Het was nog vroeg; Ada zat alleen in de veranda aan den tuin, waar nu de
meidoorns geurden in de schaduw der hooge populierenlaan, die langs en achter het
huis lag. Zij begroette hem hartelijk en vroeg met eenige weifeling in de stem hoe
het hem ging.
Ik woon weer hier, zei Gijsbert; ik ga in de letteren studeeren.
Het verraste haar; teleurstelling en spot bewogen wisselend in haar trekken.
Wat is dat nu? Ik dacht dat je heelemaal in je schildervak opging,... en haar stem
klonk ietwat droevig.
Zie eens, antwoordde hij en toonde haar een kleine foto naar de beeltenis, die hij
voor een paar weken van Nora geteekend had. Zij nam haar en tuurde er lang op met
een glimlach van verwondering. Zij zag het liefelijke hoofd, even voorover-gebogen,
de oogleden neergeslagen, de haren los over de schouders, voor een achtergrond van
verre heuvelen, boerenhuisjes en tuintjes en schaarsch geboomte; zij zag de
schoon-gewelfde lijnen van Nora's oogen en wenkbrauwen en mond, het breedere
voorhoofd, de fijnere ronding van het gelaat, den slanken hals. Gijsbert had op de
teekening den hemel bruin-goud gekleurd, de velden vaal en violet zooals zij in
December lagen, de oude daken groen-bemost, Nora's haren nacht-zwart, haar gelaat
blank als ivoor dat dooraderd zou zijn, met stille schaduwen, en elken omtrek had
hij verhelderd in dunne gouden lijn.
't Is wel mooi, zei Ada; maar wat moet het beteekenen? Is 't een foto naar je laatste
product?
Ja, antwoordde Gijsbert; 't portret van mijn meisje.
Je meisje? vroeg zij verwonderd en zag hem aan.
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Toen verhaalde hij haar van Nora, van dien laatsten schoonen zomer, van zijn
eenzamen winter, van hunne verloving en zijn besluit om weer terug te keeren in de
geregelde samenleving der burgerij.
Maar hoe kon je de schilderkunst zoo gemakkelijk loslaten? vroeg Ada. Ik dacht
dat je aan de kunst je heele leven hadt overgegeven! Moet een mooi meisje je er nu
al weer afhalen?
Hij antwoordde dat daar geen toekomst meer voor hem was. De schilderij-kunst
is in verval, zeide hij, en moet trouwens vervallen. Werk zooals ik het wil, vind ik
toch nooit. Wat zou ik dan hopen! Misschien dat ik schilder gebleven zou zijn, als
ik alleen was; maar nu ik voor een andere nog de zorg op mij wil nemen, kan ik niet
beter doen dan een geregelden werkkring zoeken.
't Afscheid van je kunst schijnt je nog al gemakkelijk te zijn gevallen! zei Ada
mistroostig. Heeft het je niets geen strijd gekost?
Als ik niet mijn troost in de litteratuur had, dan zou 't mij zeker heel zwaar zijn
geweest, antwoordde hij. Maar ik wist nu
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dat er nog een kunst was, die mij behoeden kon voor de verburgerlijking van het
maatschappelijk leven.
Doe je daar tegenwoordig dan zooveel aan? vroeg zij weer.
Ik heb de litteratuur nooit heelemaal vergeten, zei Gijsbert. Maar wat ik doe,
bevredigt mij niet. In ieder geval is 't mij toch een middel van uiting en dat is altijd
een troost,
Ja, zei Ada peinzend, dat is een troost.... En zij vervolgde: Ga je nog even mee
naar mijn kamer, voor de thee komt?
Hij volgde haar naar het werkvertrekje en zij liet hem enkele harer teekeningen
van de laatste maanden zien, wonderlijk-verwrongen winterboomen, zooals zij in
streken nabij de zee staan, door de westerstormen neergedrongen tot angstige
vluchtgebaren, in fijne potloodlijnen twijg na twijg geteekend, zilvergrijs voor de
grijze melancholische lucht. Zoo had hij aan de Zuiderzee het uiterste geboomte wel
zien worstelen tegen golven en wind, verwordene reuzen die nu als dwergen hurkten
langs den oever. Het was Ada's meest geliefd onderwerp en haar werk was in het
laatste jaar sterker en fijner geworden.
Gijsbert zeide: 't Is mooi geteekend, maar,... en hij weifelde de gedachten die toen
plotseling opkwamen, te uiten.
Nu, vroeg Ada, wat komt er na je maar?
Ja, zie je, ik wou zeggen: wat heb je er eigenlijk aan? waarom doe je dat? Je kunt
de natuur toch nooit evenaren. Zulke boomen zijn in werkelijkheid altijd mooier dan
jij of een ander ze teekent.
Wat een droge allemans-opmerking! Van jou had ik die allerminst verwacht,
antwoordde zij; ik teeken ze ook niet uit zucht naar concurrentie met
Onzen-lieven-Heer. 't Is me alleen om mijn indrukken te doen, om de vergankelijke
oogenblikken te bewaren die voor mij iets moois in zich hadden.
Nu ja, zei Gijsbert; ik weet wel dat je pogingen voor je subjectieve genoegen
dienen en ik vind 't ook een vergeeflijke liefhebberij. Maar ik bedoel nu in 't algemeen:
waartoe dient al dat landschap-en-binnenhuisjes-geschilder nog, nu toch de
allergrootsten ons het mooie van die dingen hebben leeren zien door hun werk, dat
de jongeren geen van allen kunnen overtreffen, terwijl zij zelf, die grooten, de natuur
niet konden evenaren.
Maar Gijs, viel Ada in, wat een malligheid van je, dat de naturalistische schilders
zouden willen nabootsen,... want dat bedoel je immers? Heb je dat niet al eens meer
gezegd? Neen, zij willen den indruk vasthouden van een bijzonder oogenblik van
licht en schaduw, of liever: hun eigen gevoel uiten in de weergave van een landschap,
de persoonlijke stemming die door kleuren en lijnen of door scherpe contrasten werd
opgewekt. Dit is immers juist wat Zola van 't naturalisme zegt: la nature vue à travers
un tempérament.
Een gruwelijk afgezaagde fraze! zei hij bruusk.
Ada haalde de schouders op: Zoo maak jij je er gemakkelijk af, alsof dit uitmaken
voor fraze op-zich-zelf al geen fraze was! Maar jij kunt toch geen betere definitie
van het naturalisme geven.
Haar verwijt drong diep tot hem door en hij wist zich niet te verweren.
Zij vervolgde: Toe, zit nu niet in een minachtend zwijgen rond te kijken, maar zeg
liever eens, waarom dan, volgens jou, al die naturalisten landschappen en
binnenhuizen schilderen! Er moet toch iets zijn dat hen drijft.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 20

Ik denk, antwoordde Gijsbert, dat onder hun drang de onbewuste vrees schuilt
voor het vergankelijke der schoone dingen. Als wij volkomen zeker waren dat al die
fraaie oude boerenhuizen en die kleurige kleederdrachten nog voortleefden, nog altijd
onder ons opnieuw ontstonden, zoodat wij ze in werkelijkheid rond ons zouden zien
opgroeien, dan zouden wij met die levende schoonheid tevreden zijn en niet wenschen
er een tafereeltje van te maken. Het doel van zoo'n huis is om tot woonplaats te
dienen. Nu vinden wij het tegelijkertijd mooi, doordat het logisch ontstaan is uit
eenvoudige grondstoffen en gevormd naar de eischen die eeuwen lang het boerenvolk
van een bepaalde streek had, zoodat het een eenheid is geworden met den grond, de
boomen en de lucht. Is dit nu niet genoeg, dat de dingen die wij noodig hebben,
zooals zoo'n huis, het allereerste ‘gebruiksvoorwerp’, mooi en goed zijn? Dat is toch

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 20

194
wel: de kunst in het dagelijksch leven! En waarom dan zoo iets weer op een stuk
doek uitschilderen? 't Is juist even dwaas als al die bijeengezochte stillevens en
kleurige vruchten en aardewerk! Wij moeten liever zorgen al die mooie dingen om
ons heen te hebben in onze huizen, levend om ons heen, inplaats van ze moeizaam
te schikken, een goed lichteffekt te zoeken en ze dan geschilderd ergens aan den
wand te hangen. Ook oude kerken worden geschilderd of geëtst, alsof die vroegere
bouwmeesters ooit dáártoe hun ontzaglijke krachten hadden ingespannen en de
schoonheid in steen hadden verheerlijkt, opdat er later in onmachtige tijden een
verfijnd individu zou komen die de pittoreskheid van het geweldig monument zit te
bepeuteren op een blaadje papier. Dat is de bestemming, het levensdoel dier gebouwen
miskennen, zoo goed van het boerenhuis als van de kerk.
Maar als iemand nu zoo'n gebouw of zoo'n huis als een deel van het geheel ziet,
als een stuk natuur, in een bepaalde belichting die een stemming wekt, waarom zou
hij dat dan niet mogen schilderen? vroeg Ada. Bovendien, ze worden daardoor toch
niet van hun bestemming afgehouden.
Wel, dat staat ieder vrij, was Gijsbert's antwoord; alleen ík zou er geen lust in
hebben.
Dat bewijst alleen dat jouw schildersdrang niet erg groot is,... tenminste dat je
starre dogma's dood gemaakt hebben wat er nog aan spontaniteit in je was. Als in
alle lyrische kunst, in zang en in dichtkunst, zoo kan ook in de kunst der lijnen en
kleuren een menschenziel door een onweerstaanbare behoefte gedreven worden tot
uiting, waarbij elke verstandsoverweging overheerscht is en zwijgt. Neen Gijs, daar
kan niet over ‘gedacht’ worden! Maar waarom veroordeel je portretten dan ook niet?
Die hebben een doel, was zijn antwoord, namelijk iemands gelaatsuitdrukking te
bewaren voor wie hem liefhebben.
Zoo, en kan zoo'n teekening van een huis of een boom dan ook niet de herinnering
bewaren aan iets liefs?
Natuurlijk, dan krijgt het werk een bedoeling in het leven en die had het niet als
stemmings-product.
En kan dan niet, hernam zij, in 't algemeen het schilderen of teekenen van mooie
oude dingen goed zijn, al was 't alleen maar om de curiositeit van 't bewaren voor 't
nageslacht?
Dat is nu juist wat ons heele ras veroordeelt, zei Gijsbert. Dat moest niet noodig
zijn. Bovendien is 't bij die schilders maar onbewust. Waarom zorgen ze niet, dat de
mooie oude dingen zelf niet verdwijnen! Daar buiten in de dorpen gaat 't overal zoo.
Met heele troepen komen de artiesten, schilderen oude binnenhuizen, laten zelf
onooglijke villa's bouwen en vernietigen zoo het mooie landschap en de eenvoudige
omgeving die zij zochten. Al die landschapschilders en typen-zoekers zijn de dood
voor het primitieve en stille boerenleven, tenminste zij zijn de lugubere voorspelling
ervan!
En de oude schilders dan? vroeg Ada. Rembrandt teekende boerenhuisjes en
bedelaars, en toch zijn die niet dadelijk na hem verdwenen. En Ostade en Steen en
nog vroeger Bruegel.... Hoe verklaar je dat dan?
Zij waren geen stemming-schilders, zei Gijsbert; vooral zoo'n heel-oude niet, als
Bruegel. Die gebruikten hun huisjes en kerkjes en wonderlijke boeren als een soort
décor voor wat zij te zeggen hadden. Zij waren moralisten en dramatici, maar geen
eenzame en vage droomers.
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O, zei Ada, zijn dat dus wel de stemming-schilders? En Ruysdael's landschappen
dan, en Vermeer, en... en zooveel anderen!
't Was alles veel-omvattender dan het tegenwoordige geschilder, antwoordde hij.
't Is ze nu maar te doen om een enkel klein brokje, in een vaag licht, wel bekoorlijk
soms,... maar wat heb je er nu verder aan?
Heeft dan niet de eenvoudigste zuivere uiting van schoonheidsliefde haar eigen
waarde? vroeg Ada. Maar ik zie wel dat je me hierin toch geen licht geeft, zelfs geen
vaag licht! Waar hadden we 't straks ook weer over?... O ja, die portretten! Maakt
een portret dat je ophangt, den vlakken muur niet weg? Dat mag immers niet volgens
je dogma?
't Is verkeerd op den muur zelf perspectief te gebruiken, zei hij. Dat heb ik
misschien wel eens gezegd. Maar een portret aan den
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wand, als 't maar goed is op-zich-zelf, waardoor zou het hinderen!
Je zult me ook nooit eens een bevredigend antwoord geven, zei Ada met
teleurstelling en droefenis in de stem. Je hebt me bijvoorbeeld nooit kunnen zeggen
wat eigenlijk muurschildering bedoelde. En nu lees ik pas in een artikel erover de
korte verklaring: muur moet muur blijven; de wand mag niet schijnen te wijken. Dat
verhelderde mij dadelijk alles. Vindt jij me niet de moeite waard om me dat te zeggen?
Hoe kun je dat denken! zei Gijsbert. Maar ik heb niet altijd zulke fraaie definities
bij de hand.... En je bent soms zoo vermoeiend met je vragen.
Zij zag uit het venster naar de schemering daar buiten over de toppen der populieren
en er was weer die wisseling van spot en leed op haar gelaat, vooral om den
onregelmatigen maar schoon en trotsch gevormden mond. De blonde haren hingen
verward om haar slapen; zij zat eenigszins voorover gebogen, de handen gevouwen
om de knie. Op den grond lagen de teekeningen, waar zij geen van beiden meer aan
gedacht hadden. Gijsbert wilde ze opnemen.
Och, laat die dingen maar liggen, zeide zij met een vermoeiden glimlach er op
neerziende. Je hebt misschien wel gelijk met je harde dogma's, maar toch kun je me
nooit helderheid geven. 't Is alles zoo moeilijk, verwarrend en verward. Eigenlijk
moesten we eerst van elk belangrijk woord de beteekenis vaststellen die wij er aan
geven; anders maakt zoo'n gesprek de verwarring nog grooter, in plaats van onze
gedachten te verhelderen.
Gijsbert zweeg. Neen, neen, dacht hij maar dorst het niet te uiten, dit is niet het
samenzijn dat de bevrediging brengt. Want ook in hem was verwarring; hij voelde
dat hij haar onrecht had gedaan en dwaasheden had gesproken, dat hij niet gejaagd
werd door dien onweerstaanbaren lyrischen drang en dat hij slechts droomen kon in
vage schemeringen.
Hij gaf haar de hand ten afscheid en ging weer, als vroeger, door de enge straten,
langs de bochtige grachten der stad, zich afvragend wat in Ada telkens weer hem
aantrok, terwijl hij toch het verleden voor goed afgesloten wist.... En hij dacht hoe
hij Nora gevonden had juist op dat keerpunt zijns levens, dat eindpunt der eerste
moeilijke ervaring van het hart, en die gedachte aan het beminde wezen bracht vrede
in hem, zoodat hij uit zijn gemijmer weer opzag naar den laten gouden wolkenschemer
boven de oude gevels eener gracht.
Gijsbert ging nu door een donker steegje en kwam op een groot plein. Daar zocht
hij de woning van een jongen man, dien hij wel eens bij zijn vader ontmoet had, die
zelf reeds eenige jaren student in de letteren was en Gijsbert raad en hulp had
aangeboden. Hij schreef gedichten die Gijsbert zeer mooi vond.
Een oude meid deed open en liet Gijsbert in de werkkamer van den heer Maurice.
De dichter zat te lezen onder het lage licht van een studeerlamp, den rug naar het
wijd-open venster gekeerd, en toen Gijsbert hem naderde, stond hij niet op uit zijn
luien stoel, maar wierp de courant op den grond en heette zijn bezoeker met een
uitnoodigend gebaar welkom. De oude meid bracht twee groote koppen thee en
weldra spraken de beide jonge mannen over litteratuur en schilderkunst, over hunne
vroegere ontmoetingen, toen Gijsbert nog een schoolknaap was en over de studie
waaraan hij zich geven wilde. Wat Maurice van eigen ervaringen verhaalde, was niet
aanlokkend: hij was na zijn eerste college, vijf jaren geleden, zoo zeer van de
grauwheid der academie afgeschrikt, dat hij zich daar niet meer had gewaagd; en
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door een aan Gijsbert nog onbekende gebeurtenis tot wanhoop gebracht, had hij meer
troost gezocht in nachtelijke feesten, dan in de studie van Germaansche spraakkunsten.
Nu zat hij daar echter met het voornemen, om in October weer met de colleges te
beginnen, en hij wachtte op het najaar, de vijf-en-twintigjarige man met de
melancholie in de vaak starende blauwe oogen, met de dunne blonde haren over den
ietwat kalen schedel, en hij streek, terwijl hij langzaam en eentonig sprak, in onrustige
beweging den blonden knevel omhoog.
Gijsbert verzocht den heer Maurice hem eenige zijner gedichten te laten zien. Hij
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opende een lade en nam er een paar folio-boeken uit, met fraai en regelmatig
handschrift bijna geheel gevuld. Toen las hij voor, met de diepe stem van den opnieuw
ontroerden dichter, veel kleine liederen vol zachte klachten, sonnetten zwaar-klinkend
van hartstocht en leed. Zoo werd het laat in den avond eer Gijsbert met den dichter
op straat kwam, waar deze al spoedig in een café verdween. Gijsbert trof zijne ouders
nog in de huiskamer aan, ongerust over het lang wegblijven, dat zij niet van hem
gewoon waren. Zijne moeder ruimde den theeboel op, zijn vader las nog wat in de
krant, en Gijsbert at zwijgend zijn avond-boterham, onbevredigd over Ada, onvoldaan
over zijn eigen tehuis waar hij niemand vond die zijn geestelijke wereld deelde, en
met geringe verwachting van de nieuwe studie die hem in den nazomer beidde.

VI.
Zijn vader had hem reeds eenige boeken gegeven, die hij als inleiding op de
taalwetenschap bestudeeren kon. Maar zij vermochten Gijsberts aandacht niet te
boeien, en als hij in den zomermorgen voor het open raam in een gemakkelijken
stoel lag, gleed het boek hem vaak uit de handen en bleef hij staren naar de rustige
wolken in de blauwe lucht, tot zijn oogleden toevielen en hij onder de zoele
Juni-geuren insluimerde. Of hij lag te denken aan Nora: waar zou zij zijn, tegen wien
zou zij spreken, welke oogen waren zoo zalig van haar gelaat te mogen zien? Hij
lag, droomend en nietsdoend, te wachten op den avond en liep dan uit naar de
veldwegen en de hooge lanen rondom de stad. Hij lag te wachten op den Zondag dat
hij weer naar Nora kon gaan, ééns in de drie weken. Dat waren dagen van jong geluk,
door dezelfde zon beschenen, die op de vroege paden van den schoonen zomermorgen
had gefonkeld in den dauw der velden. Zij liepen dan vaak langs de oude statige
grachten van Amsterdam, langzaam, dicht naast elkaar, sprekend van het vreemde
geluk dat zij, die voor een jaar niet wisten van elkanders bestaan, nu de stroomen
hunner levens lieten samenvloeien tot éénen stroom die onverdeeld de zee van het
eeuwige zou bereiken.... Zij spraken van het schoone maar korte verleden en van de
nog schoonere oneindige toekomst. Het was stil op die grachten, waar de Mei-, de
Juni-zon door het brooze loover scheen op den groenblauwen spiegel van het roerlooze
water; er liepen over de hooge bruggen enkele kerkgangers; er floot een vogel in de
morgenrust en een menschenstem klonk er helder en blij. Dan dwaalden zij af naar
het Y, dicht langs de steigers der booten, en zagen in West en Oost de wateren stralen
onder de blauwe lucht, de schepen lustig door de frissche golven zeewaarts zwalken
en hunne gedachten volgden ze langs die lage kusten naar de wouden der beminde
landstreek, waar Gijsberts droomen, en de hare door zijn woord, altijd weer heentogen
als naar een stillen lusttuin, die de herinnering aan onvergelijkelijke ontroeringen
bewaarde.
Hij verhaalde Nora veel van zijn eenzaam doordroomde tochten en hij zag aan
haar sprakeloos-luisterend, ietwat gebogen gelaat, dat al zijn woorden drongen in
haar ziel, dat die beelden daar stonden geschreven voor altijd. Heel zijn leven leerde
zij kennen, maar, het is vreemd, in het hare mocht Gijsbert slechts zelden zien. Echter,
als zij vertelde van vroegere jaren, glansden hare oogen zonnig op uit het droeve
zwijgen, waarmede zij Gijsberts van jeugdige melancholie door-somberde verhalen
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had aangehoord; want haar leven was geen droomen geweest, maar lach en blijdschap,
dankbaarheid en geluk.
Zoo gingen de zomermaanden heen. Een vormelijk bericht hunner verloving
hadden zij niet onder vrienden en bekenden verspreid; zij deelden het mede aan wie
belang in hen stelde en de overige wereld mocht hen, zoo dachten zij en zoo
oordeelden hunne ouders het goed, tezamen zien wandelen langs de wegen of dwalen
door de galerijen van 's Rijks Museum, waar zij vaak waren, waar Gijsbert in de
zalen der Middeleeuwsche kunst aan Nora de schoonheid wees der primitieve schilders
en der logisch-gegroeide gedachtenwereld van de oude handwerks-
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kunstenaars. Steeds luisterde zij aandachtig, maar enkele keeren bemerkte hij bij
haar een zekere moeite om zijne gesprekken in zich op te nemen.
Toen werd het October en op een morgen begaf hij zich naar het Universiteitsgebouw,
om zijn eerste college bij te wonen. Het zou, naar hij op de Seriës gezien had, een
les in de Nieuwere Geschiedenis zijn. Op de achterste bank in een grijs en kil vertrek
ging hij zitten en hij trachtte te luisteren; maar de rhetorische frazes waarin de
hoogleeraar de oude gebeurtenissen wikkelde, trokken door hun belachelijkheid zijn
aandacht meer dan de feiten zelf. Toen hij de poort weder uittrad op het zonnige
oude stadsplein, leek het of de wereld veranderd was en hij voelde zich droevig. Hij
had veler oogen spottend en nieuwsgierig naar zich heen zien staren; hij had uit zijn
schooltijd trekken herkend van lieden die hij altijd veracht had om hun
maatschappelijke eerzucht en ijdelheid; hij had nu klaarder dan ooit gevoeld dat zij
alles haatten wat hij als het hoogste en schoonste vereerde. En een machteloosheid
beving hem, alsof jaren van foltering en ellende nog zijn deel moesten zijn. Hij had
zich-zelven vernederd en weggesmeten door te midden dier lieden te gaan; hij, die
zoo schoon zijn teven had willen opbouwen, zoo hoog en trotsch als de grijze kerk
daar voor hem in de blauwe najaarslucht, hij voelde zich arm en niets, eenzaam onder
de menschen, eenzaam tusschen de hooge gebouwen, en zijn leven scheen hem
doelloos. Hij dacht aan Nora, maar voor het eerst in zijne ervaring versterkte en
troostte haar beeld hem niet. Te zeker had hij zoo-even in de koude oogen dier filisters
gezien, dat zij verheugd waren een zonderling-afgedwaalde, die zich buiten hunne
wereld gesteld waande, weer in hun midden te zien teruggevallen. Ach, waarom had
hij het stille dorp verlaten, de wijde velden en de bosschen langs de zee, waar de
eenzaamheid niet, als onder de menschen, een benauwing is, maar een schoonheid
en een troost! Waarom had hij de rijke wereld der kunst verlaten, om zich-zelven te
vernederen in wat hij als een grauw labyrinth van zoogenaamde wetenschap zag,
wier doodschheid hem nu reeds, bij de eerste schrede, huiveren deed.... Was het om
een vrouw, om een jong meisje nog, of was het niet om haar-zelve maar om de
droomen die zij hem gaf, de schoone mijmeringen, de zoete fantasieën die hare
gestalte, haar gelaat, vaak slechts de gedachte aan haar lach en stem, in hem wekten....
Door het morgengewoel der straten ging hij langzaam verder, geen hoop op licht
meer in zich ziende, tot plotseling de gedachte om Maurice op te zoeken hem sneller
deed loopen.
De dichter zat in het zonlicht voor de wijdgeopende vensters, alweer met een krant
voor zich, in den gemakkelijken stoel. Hij was verbaasd, Gijsbert zoo vroeg bij zich
te zien. Zijn jonge vriend kon niet veel zeggen, maar had tranen in de oogen nu hij
zich veilig wist bij een die zijn haat en woede begrijpen zou.
Wat is er gebeurd? vroeg Maurice.
Ik heb 't eerste college gehad, bracht Gijsbert er uit. Maar 't is niet te doen, 't is
afschuwelijk! Ik houd het niet uit.
Een glimlach van ietwat satirieke kalmte kwam over het gelaat van Maurice en
hij zeide: Je kunt je nu zeker wel voorstellen dat ik er van aan den rol ben gegaan?
Dat is iets wat je ondervinden moet. De kruieniers die opzien tegen alles wat van de
academie komt, hebben daar zoo geen benul van. Zelfs veel artiesten voelen er nog
een zeker respect voor. Laten ze ook maar eens op een college komen!
't Zijn barbaren, viel Gijsbert driftig uit.
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Ze zijn droog als de bukkem hier voor op de markt, antwoordde Maurice.
De meid bracht weer de twee groote koppen binnen, nu vol geurende koffie. Dat
deed Gijsbert goed en hij moest lachen om zijn eigen plotselinge wildheid tegen de
parasieten der academie.
Ik begrijp niets van dat ras, zei hij kalmer. Zij heeten menschen als wij, maar zij
zijn heel anders.
Absoluut anders! bevestigde Maurice, over zijn koffie blazend.
't Ellendige is, hernam Gijsbert, dat ze zich-zelf voor den homo sapiens houden.
Je moet er maar aan wennen, was Maurice's
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meening. Als je niet volhoudt, gaat 't je net als mij. Dan zit je ook over vijf jaar even
ver als aan 't begin....
Luchtiger nu, zich niet eenzaam meer wetend in zijn haat, ging Gijsbert naar huis.
's Avonds schreef hij aan Nora en verhaalde haar zijn teleurstelling, zijn gevoel van
verlatenheid, zijn leed. En een brief van haar, vol woorden van troost, liet zich niet
lang wachten. Het bedroefde haar diep, dat hij die om haar het schoone leven der
kunst, buiten maatschappij en school, verlaten had, zich in de nieuwe omgeving als
een verworpene voelde. Maar, schreef zij, en die woorden prikkelden de volstrektheid
zijner overtuiging, misschien zou hij er aan gewennen, misschien zou 't hem wel
meevallen! En hij schreef haar weer, dat dit niet mogelijk was, dat zijn eerste indruk
steeds de eenig-zuivere was gebleken en onveranderlijk; dat bovendien gewennen
aan het verwerpelijke een verlaging van het eigen zelf inhield. Want hij kon van haar,
die hem het liefst was, de woorden van troost niet velen die hij van eenen vreemde
verdragen had. Het was zijn eerste heftige uitval tegen Nora, het eerste diepe leed
dat zijn toen nog zoo beperkt inzicht der dingen haar gaf.
Toen hij haar weer zag, beklaagde zij hem zeer en trachtte nieuwe troostwoorden
te vinden. Maar hij had de eerste gewaarwording van afkeer reeds overwonnen en
gevoelde nu meer spot dan leed over zijn nieuwe studie, die hij in Nora's bijzijn liefst
geheel vergat. Zijn oude droomenwereld van daarbuiten trachtte hij bij haar te
bewaren. Als hij uit den trein de heiden en verre bosschen zag, die achter hun heuvelen
de akkers en de oude boerenhoeven van het onvergetelijke dorpje verborgen, leefden
de herinneringen weer op aan dien tijd van zwerven in vrijheid en werken in
schoonheid, en dan van verre Amsterdam al ziende in den dampigen herfstmorgen,
zijn torenkronen en gekartelde gevellijnen, zijn mastenspitsen en blinkende stroomen,
ging Gijsbert's liefde-gedachte weer naar die oude donkere gracht, waar een bemind
wezen hem wachtte, in wie hij het doel van zijn begeerten, van zijn bestaan gevonden
had. En zij zwierven weer, als in het voorjaar, arm in arm, langs de grachten en door
de volksstraten, of buiten op de grenzen der stad in die dorpsche buurten, waar groene
huisjes staan tusschen rechtlijnige tuintjes, en hooge houten brugjes over de smalle
vaarten liggen; of tegen den avond door de sombere lanen in den polder, waar de
vervallen poorten der achttiend'-eeuwsche lusthuizen onder het geboomte schuilen.
Daar was hij langs gegaan toen hij den vorigen winter op een avond de stad naderde,
om zijn liefste te zien.
Het schoonst waren die najaars-, die wintermiddagen, als hij eerst alleen door de
woelige stad gedwaald had, de vochtige schemering ziende dalen over de pleinen,
in de enge straten en stegen, den westelijken hemel bloedend-goud boven de
vergrauwde geheimen der duistere gevels; als hij dan later Nora haalde van haar
school, dicht bij den Amstel, en zij samen de stad doorkruisten in den vallenden
nacht, door den dichter-gedrongen maalstroom van menschen, van de verheugde
kantoorbedienden, de lompe sjouwers, de deftige dames, de modieuze joden, de
dikke beurslieden; als de lichten der winkels op het gladde asfalt glinsterden, en zij,
dicht tegen elkaar, over de heerlijke verwachting van dien langen dag spraken, terwijl
licht en duisternis en warreling van geluid om hen heen tot een verre, uit rustige
klaarte aanschouwde wereld werd. Dan kwamen zij thuis en het maal was vroolijk
door veel luchtige en jonge stemmen. Tusschen het eten en de thee gingen zij in een
zijkamer zitten. Gijsbert verhaalde haar van zijn groote toekomstplannen, het schrijven
van een gedicht dat als een nieuwe Commedia Divina de stijging eener menschenziel
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uit duisternissen van wanhoop en eenzaamheid naar 't hoogste licht zou bezingen.
En de vrouw die hem geleidde, was Nora. Al de werelden van het verleden: de
scheppingen der oude cultuurvolken, de verlaten monumenten der woestijnen, de
mysterie-rijke kunst der Middeleeuwen; zij waren de fantastische décors van den
rondzwervenden mensch, die later, na een purgatorium te hebben doorleefd in den
chaos der moderne wereldsteden, ìn een stil-verkleurend najaarswoud de vrouw zijner
on-
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bestemde verlangens ontmoet en met haar langs den oever wandelt eener violet-grijze
vredige avond-zee, waarboven de gouden koepel der eeuwigheid welft.
Nora luisterde naar zijne plannen en halfvoltooide fragmenten met zwijgende
aandacht en zij verheugde zich op de schoone toekomst. Eens, toen hij weer veel
gesproken had over het groote gedicht, in zich-zelven echter den twijfel voelend aan
zijne vermogens, zeide zij: En hoe heerlijk, Gijs, als je dan later van je werk naar
huis gaat en ik zie je aankomen in de verte, nadat ik voor jou alles heb klaar gemaakt,
en je ziet mij ook voor 't venster staan, hoe heerlijk dan weer samen te zijn!
Och kom, viel hij driftig uit, plotseling verstoord in zijn onmaatschappelijke
fantasieën; is dat het heerlijkste, dat je botrammetjes voor me klaar maakt en koffie
zet? Er is, dacht ik, nog wel iets anders ook....
Toen heeft zij gezwegen op dien heftigen uitval en den heelen avond zag Gijsbert
in haar stil-smartelijke oogen de wond van zijn liefdelooze woorden. In een brief
vroeg hij haar vergeving, en toch was het hem een wreed genot geweest haar leed te
doen, haar te zien weenen om zijnentwil.
Zoo ging de winter voort, in wisselende stemmingen van liefdesgeluk en leed, van
hoop op schoone werken en vertwijfeling om eigen kracht. De Kerstdagen bracht
Nora door in Gijsberts ouderlijk huis. Evenals in vroeger jaren een enkelen sparretak,
had Gijsbert nu een heel denneboompje versierd met kleurige kaarsen en bonte
schittering, terwijl onder den boom ieder huisgenoot zijn verrassingen legde. Zijn
vader was verheugd om dien ijver voor het winterfeest; hij kwam 's avonds, in zijn
lange sjamberloek en 't kalotje op, met de handen vol aandragen en glimlachte
gelukkig om zijn kinderen. Het was weer een liefelijk gezicht, de stralende vlammetjes
in den woud-groenen boom; zij deden denken aan de sterren in dien fonkelenden
Kerstnacht van eeuwen geleden. Nora's gelaat was zoo mooi en blijde, en de ouders
en broers bewonderden de kleuren in den boom en den zachten glans der lichten. Dit
alles maakte Gijsbert gelukkig en tevreden.
Toen Nora vertrokken was, ging hij weer verder werken aan het gedicht, dat hij
in den zwaren vorm der terzinen schreef, zoodat hij slechts langzaam vorderde. Aan
zijn taalkundige studiën besteedde hij maar weinig tijd. En toch liet ook zijn streven
naar het dichterschap hem onvoldaan. Er was in de nieuwere lyriek al zooveel schoons
volbracht, evenals in de Hollandsche schilderkunst,... wat dan zou Gijsbert zelf voor
belangwekkends aan zijn vaderland kunnen geven? De roman trok hem niet aan, die
te veel vrijheid liet aan den schrijver en te weinig tot een onontwrichtbaar kunstwerk
kon worden opgebouwd. De lyriek had door Kloos haar diepste uitdrukkingsvermogen
bereikt. Daar waren in diens verzen de bange zuchten, de stormende klachten, daar
was de trots en de ootmoed van den eenzamen enkeling volkomen uitgezongen,
schooner dan ooit in eenige andere taal. Gijsbert voelde dat hij niet hooger zou kunnen
reiken. Het drama daarentegen scheen hem een ongerept bergland; daar kon op
heerlijke hoogten het evenwichtige en onaantastbaar-sterk geconstrueerde monument
worden gebouwd der strijdende hartstochten en ideeën.... En zoo schreef hij de vage
schetsen op van een paar historische en symbolische drama's, maar hij kwam nimmer
verder dan die schetsen. Want ach, zoo ging dan een ontmoedigende overpeinzing
hem verstoren, hoe zou hij ooit zijn werk opgevoerd zien? Wat aan te vangen met
de verstarde wanbegrippen der zelf-voldane schouwburgbesturen en der onbeschaafde,
in schoolsche trucs zwelgende acteurs? Hoe ooit de dramatische vertooning te maken
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tot een plechtigheid of een luchtig spel, zoodat het opgaan naar de tragedie een
gewijde gang werd, de wandeling ter comedie een verheuging op speelschen geest?
En hier was door de jongere litteratoren van Holland niets verricht dat naar
vernieuwing geleek; er werden drama's geschreven, maar het waren de zwakke
naklanken van den Noor Ibsen, of wel zij brachten den franschen naturalistischen
roman in gesprekvorm op de planken. En daar niets Gijsbert voldeed van eigen arbeid
en het hem onmogelijk scheen in dezen van diepere cultuur verstoken tijd een ideale
dra-
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matische vertooning op te bouwen, werd hij moedeloos en zat uren achtereen te
verdroomen.
Intusschen volgde hij in deze maanden tamelijk geregeld de verplichte colleges, maar
thuis werkte hij vrijwel niets aan het gekozen vak. Zijn dictaten waren onleesbaar
en verward en de half-opgeschreven zinnen der professoren eindigden meermalen
in krabbeltjes of mysterieuze ornamentaties. Er waren slechts weinige studenten in
dit studie-vak, enkele jonge mannen en een paar meisjes, die hij allen op elke les
weerzag. Een der college-lokalen gaf uitzicht op het zuidelijk transsept der kerk en
hij zat vaak op te staren naar den statigen spitsboog van het geweldige venster en
teekende de rijke geometrische metselwerken na, die in rustige buiging elkander
voor de eeuwen steunden en droegen. Want wat hierbinnen op 't college gesproken
werd, kon zijn belangstelling niet tot zich trekken. De middeleeuwsche taal klonk
schoon en de oude gedichten gaven telkens verrassingen van beeldende sterkte en
lieflijke natuurgeluiden, maar de spraakkunstige redeneeringen daarover ergerden
en verveelden Gijsbert en de filisterachtige wijze waarop de hoogleeraar over de
Middeleeuwen sprak, verachtte hij diep. Een ander vertrek zag uit op een binnenplaats;
's middags werd daar Gotisch en vergelijkende taalwetenschap gedoceerd door een
slank en vriendelijk man, die echter niet de gave bezat om zijn gehoor door vlotte
voordracht te boeien. In een ouden toren aan de achterzijde der Academie gaf de
hoogleeraar, dien Gijsbert het allereerst met zooveel schrik had aangehoord, zijn
lessen in de Historie. Toch was er in dat zeventiend'-eeuwsche gebouw iets warms;
een kleine zware deur gaf toegang tot een steenen wenteltrap en in het sober-witte
vertrekje bij het raam zittend, kon Gijsbert door in lood gevatte ruitjes in een grooten
tuin zien. Dan hoorde hij als een ver gekras de schorre keelstem van den professor,
die met hoffelijke vertrouwelijkheid over vorsten en diplomaten sprak. Maar Gijsbert
keek telkens weer naar buiten in de lucht boven de boomen en dacht aan Nora.
Week na week ging zoo in zelfden gang voorbij. Iederen middag om drie uur liep
Gijsbert uit, door de volksbuurten naar 't andere eind der stad, waar Maurice woonde.
Die toonde hem hoe hij eindelijk vooruit kwam met zijn studie of hij las verzen voor,
die hij laat in den nacht had geschreven. Een enkele maal, als op het plein een
draai-orgel een lustig wijsje rinkelde en zij beiden in de stemming waren eener oude
klucht, dansten zij met zooveel luide vreugde, dat de oude meid onthutst naar boven
kwam; of zij zongen in beurtzang op plechtstatige rythmen de liederen van poëten
die zij bespottelijk vonden. In luie stoelen bij de kachel brachten zij het eerste uur
van vele avonden door, sprekend over de studie en de litteratuur; en later, door de
koude duisternis, togen zij in snellen pas naar een oud bierhuis op de gracht. Zoo
leefden zij, buiten de wereld der studeerende jonge mannen, als zonderlinge
vagebonden, geen andere vrienden of bekenden begeerend en ook weinig aan de
toekomst gedachtig. En zoozeer was de bekoring van dit vrije leven in hen gedrongen,
dat zij spotten met de dingen buiten hen, wier doel zij niet begrepen, en de vormen
der maatschappij verachtten. Wie niet op de teederste stemmingen der ziel leefde,
buiten zwervend zooals zij onder de wilde winterluchten, in stormregens door de
eenzame bosschen, in sneeuw-avonden van café naar café, die veroordeelden zij als
bekrompen bourgeois en plaatsten hen buiten hunne aandacht.
Op die avonden, in den schemerhoek achter de ruiten van het bierhuis, dacht
Gijsbert veel aan Nora en hij bejammerde in stilte het zooveel schoonere leven in
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het dorp bij zijn vroegeren leermeester, het leven van droomen en verlangen en
verkeer met de hoogste uitingen der oude kunst. Want hier, in deze stad, waren de
dagen zonder schoonheid en warmte, de avonden droevig en zonder troost. Zijn
litteraire pogingen lieten hem meer-en-meer onvoldaan; op heel een morgen schreef
hij meestal niet meer dan een paar terzinen, wier kunstige rijmen hij moeitevol
bijeen-knutselde; aan zijn fantazie, dat wonderlijk vermogen van den geest om ver
buiten de dagelijksche wereld zich een
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ander bestaan te scheppen, voelde hij door omgeving en omstandigheden enge grenzen
gesteld; en Nora, hij werd het al sterker gewaar, vermocht hem niet op te heffen tot
dat hooger leven, dat diep achter menschelijke oogen stralen kan, terwijl zij zelven
rustig wandelen door de aardsche beslommeringen. En toch verlangde hij altijd naar
haar, hare schoonheid en haar lieflijken eenvoud; maar hij begreep ook, dat zij hem
moest toebehooren in een vreemde landstreek vol zomer, ver van de bekommernissen
om het dagelijksch brood en de wetten der maatschappij.
(Wordt vervolgd.)

Een treinreis (fragment)*)
door Henri van Booven.
Die rust duurde maar kort, want omstreeks zes uur begon het dag te worden, hij zag
door de kieren van de deur hoe het licht snel toenam; eerst waren het smalle strepen
geweest, nauwelijks te onderscheiden, deze schenen zich te verbreeden, eindelijk
straalden ze en maakten de dingen in de wijde kamer waarneembaar, juist zooals ze
dit den vorigen ochtend hadden gedaan.
Het viel dan in zijn denken, dat de trein over een goed uur vertrekken moest, en
in de bekoring der verwachting van al het nieuwe dat hij nu weer zien zou, begon
hij zich voor te stellen, hoe de reis wel kon zijn.
Dezen dag ging het niet verder dan 'N-Tumba, dat op een hoogvlakte lag en waar
hij den volgenden nacht in een Hollandsche factorij zou slapen. Toen hij zich oprichtte
werd hij de nu veel pijnlijker stijfheid in zijne leden gewaar en vlug stond hij op, om
tenminste de kwelling van dit liggen op den kalen planken vloer te ontgaan.
Zoo had hij dan sinds den dag dat de boot voor Boma was gemeerd, vijf
achtereenvolgende nachten nagenoeg niet geslapen, en hij wist niet wat hij ellendiger
moest vinden, het gemartel van de muggen in de nauwe, heete cabine of deze laatste
kwellingen op den harden vloer.
De witte rekte zich geeuwend, hij duizelde. Zijn reisgenoot sliep nog. Het moest
wel hard voor hem zijn reeds nu weer gewekt te worden, maar het was al enkele
minuten over zessen, er restte dus nog slechts een klein uur om te ontbijten en naar
den trein te loopen met de proviand die zij van ‘het huis’ in den trein mêe zouden
krijgen. Hij stootte hem dus aan. Alberti mompelde iets, strekte de armen rekkend
omhoog.
‘Sta op,’ zeide de witte, ‘we hebben nog maar weinig tijd.’ Terwijl hij naar de
deur toe liep om deze open te zetten en licht in de duistere kamer te maken, hoorde
hij buiten op de verandah voetstappen, er werd nijdig op de deur gebonsd en de
heesche stem van Ronk waarschuwde:
‘Komme jullie d'r as-te-bliksem uit! 't Ontbijt staat al lang klaar!’
De witte ontsloot nu de deur en hij zag Ronk voor zich als iets donkers tegen het
helle licht dat onder het afdak van de verandah door scheen.
*) De tweede druk van ‘Tropenwee,’ herzien en vermeerderd met vele nieuwe hoofdstukken,
die dit verhaal van een verblijf in tropisch Afrika voltooien, zal door de ‘Maatschappij voor
Goede en Goedkoope Lectuur’ in de ‘Nederlandsche Bibliotheek’ worden uitgegeven. Dit
fragment is een van die hoofdstukken. ‘Verdwalen’ in ‘Tropenwee’ sluit hier onmiddellijk
bij aan.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 20

De ander was nu overeind gekomen en liep zonder een woord te spreken naar de
waschtafel.
Beteutert bleef hij er voor staan: ‘Geen water,’ zeide hij dan.
Ronk was ondertusschen naar binnen gestapt en zag hen staan dralen. Woedend
schreeuwde hij:
‘Geen water? Maar heb je dan niet genoeg an wat-er buiten te halen is?’
Meteen rukte hij de lampetkan uit de wrakke waschtafel zoodat deze naar voor
dreigde te vallen en een wijle bleef wankelen, totdat het ding eindelijk scheef tegen
den muur weer stil stond. Intusschen had Ronk zich over de fundamenten van de
oude factoryen heen gebogen en wat van het water tusschen de biezen uitgeschept.
Hij kwam er haastig mee terug, plensde 't geel troebele
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in het kommetje, zette 't kannetje ruw op den grond en waarschuwde dan:
‘En nauw! As-te-hel, ferdomme! Binnen drie minuten worden jullie koffers gehaald
en zorg-ter voor, dat je over vijf minuten onder de verandah zit, want ik mag doodfalle,
as-uk niet af laat neme.’
Zij ploeterden toen snel wat in het kommetje, trokken gauw hunne kleeren aan,
sloten hunne koffers, en als zij de deur uitgingen, stonden twee lange, half naakte
negers voor hen, die naar de bagage vraagden. Zij wezen deze aan, haastten zich naar
de groote factorij, waar Morin reeds wenkte dat ze toch gauw zouden komen.
Morin goedmoedig en welgehumeurd als gewoonlijk begon:
‘Ik had jullie moeten laten wekken, maar ik heb me zelf verslapen van ochtend, 't
overkomt me nooit. 't Is toch gek, dat zooiets altijd gebeurt als 't je in 't geheel niet
te pas komt.’
Op de tafel onder de verandah waaraan zij dadelijk waren gaan zitten, wachtten
weer dezelfde gerechten als den vorigen ochtend; gort met stroop, gesneden ham,
slecht gebakken brood en de sterke boter; ook koffie, pikzwart, in groote koppen
stond klaar.
Ronk scharrelde binnen in de factory rond op 't kantoor, waar om half acht 't werk
weer beginnen zou, hij riep Morin iets toe en deze ging naar binnen. De witte en zijn
reisgenoot bleven alleen op de verandah. Buiten scheen de zon op de verre, groene,
plompe bergen aan de overzijde en strekte zich de kalm stroomende rivier, waarin
het smaragd van de mamelons spiegelde. De zon was nog maar even boven de kim,
maar het licht bestraalde alreeds overvloedig alle dingen, het meerderde van oogenblik
tot oogenblik en met spijt dacht de witte er aan, dat deze kleuren en die prachtige,
grootsche lijnen van het landschap staks niet meer zoo duidelijk te onderkennen
zouden zijn, wanneer alles stralen zou alsof het ontgloeid ware. Nu geleek het nog,
alsof dit landschap zich opdeed in het licht der schuchtere, bleeke zon van het
Noorden, die de wereld alleen verlichtte en niet boosaardig verbrandde gelijk de
wreede tropenzon.
Zachtjes kwam Morin's vrouw langs den witte over de verandah wandelen, zij had
nu roode muiltjes aan en ging als alle negervrouwen wiegend in de heupen, zij had
even vriendelijk gelachen en goeden morgen gewenscht. De witte zag hoe de negers
tegen het smalle pad over de rotsen moeizaam gingen, dragend de groote koffers
boven op hunne gladgeschoren hoofden.
Hij had niet veel trek in eten, voelde zich loom en hangerig door te weinig
nachtrust, hij dronk de koffie met de Zwitsersche-melk-uit-de-bus die met water uit
den filter aangelengd was. Hij stopte zijn pijp; rooken, dat was nu het eenige wat een
plezierige afleiding bracht. Hij keek nog eens rond. Daar bij de deur stond weer de
stoel waar die bleeke man gezeten had, die afgezwakte, doodelijk vermoeide mensch,
die zoo geheimzinnig kalm vertelde en zoo bedaard en afgemeten gebaarde. Nu was
hij daar aan boord, die had een heel wat beteren nacht gehad, in een zindelijke cabine,
frissche lakens, een bed en een muggengaas over zijn kooi gespannen. Die man
genoot nu van de weelde op een schip na jaren van moeilijk leven in de wildernis.
De witte staarde naar de gele Fransche boot die binnen enkele dagen vertrekken zou,
en een oogenblik had hij weer dat diep droefgeestige gevoel van den vorigen avond:
dáár op de koele rivier, in een schaars-begrensde ruimte alle weelde en gemak van
de beschaving en hier op het land niets dan droefte, grofheid, eenzaamheid en
verwaarloozing.
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Hij keek nog eens rond of hij niets vergeten had. Daar herinnerde hij zich, dat zijn
geweer den vorigen avond door een neger teruggebracht was. Morin had het bewaard.
In den Belgischen Congostaat moesten alle wapens die daar binnen kwamen gemerkt
worden. Zijn revolver had hij achtergehouden, verstopt onder zijn kleeren, maar met
het geweer was hij den afgeloopen Maandag des ochtends naar het bureau gegaan,
waar het stempel op de wapens werd gezet. Terwijl hij naar binnen stapte om Morin
naar het geweer te vragen, kwam hem in de herinnering een gebeurtenis die hij beleefd
had op het bureau van den Belgischen ambtenaar
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die de wapens welke gekeurd moesten worden in ontvangst nam.
Toen hij binnen kwam door de lage deur van een klein gebouwtje, zag hij achter
een soort toonbank een geelbleek mannetje zitten in witte kleeren met vergulde
knoopen. Het mannetje keek niet op toen hij in het vertrek kwam, maar ging door te
schrijven.
‘Kunt gij uw hoed niet afzetten?’ had de kleine man dan opeens nijdig uitgeroepen,
‘Gij hebt te doen met een ambtenaar van den Belgischen staat!’ Het ventje had zich
meer en meer opgewonden, werd purper en daarna groenachtig wit in zijn smalle
gezichtje en hijgde van de woede, zoodat de witte had gemeend dat de kleine
ongelukkige plotseling waanzinnig zou worden. Later op de factorij terug werd hem
verteld, dat deze ambtenaar al twee keeren ‘tropendol’ was geweest en dat hij eenmaal
een jongen bijna had doodgeranseld met een ijzeren staaf.
Op het kantoor vond hij Morin met Ronk over papieren gebogen; aan den muur
hing het geweer. Ronk had zijn witten hoed reeds opgezet en scheen klaar om uit te
gaan. Morin deed toen enkele papieren in een enveloppe, verzegelde ze vlug en gaf
ze aan Ronk, zeggende: ‘Laat Van Dalen hier goed voor zorgen, zoodra hij in
'N-Tumba is moet hij dit aan Hellema geven. Waar is Van Dalen nu?’
‘Hij is al weg naar 't station met die andere drie, de lunch hebben ze ook mee.’
Ronk verdween nu door een deur in een hoek van het vertrek en de witte vraagde
Morin, terwijl hij op zijn geweer wees:
‘Dat zou ik bijna vergeten, mag ik het er maar van afnemen?’
Morin maakte een gebaar, alsof hij zeggen wilde: dat spreekt vanzelf, en hij zeide:
‘Wat ben je van plan met die spuit uit te voeren?’
‘Wel jagen als 't te pas komt,’ antwoordde de witte, terwijl hij zijn geweer over
den schouder hing.
‘Ik wensch je toe dat je er den tijd voor zult vinden naderhand en in de eerste
plaats, dat daarginder de lust je niet zal vergaan. Ik heb vijf francs voor je betaald,
die komen op je rekening courant.’
Op de verandah hoorden zij Alberti zijn stoel verschuiven en opstaan. Nu kwam
ook hij in het kantoor.
‘Ik ben klaar, als we soms nu moeten gaan,’ zeide hij.
‘Wewachten op Ronk,’ antwoordde de witte.
‘Hij komt dadelijk,’ voegde Morin er aan toe.
Enkele minuten later daalden de vier in het wit gekleede mannen van de verandah.
Zij gingen langs de rotsen bergopwaarts over het hoofdplein waar het postkantoor
staat, daar wandelden zij over breede paden, weer naar beneden, tot aan de
werkplaatsen van de spoorwegmaatschappij. Hier liep nu een recht smal pad van
kolengruis langs de rivier tot aan het stationnetje dat in de verte een blanke plek
geleek tegen de donkergrijze bergen ter hoogte van de stroomversnellingen. Het
begon warm te worden, de zon scheen alreeds over de mamelons en in den witte
steeg weer die hulpelooze radeloosheid om dit tergend overtollige licht. Hij keek
met verlangen naar de donkere schaduw onder de kolossale open loodsen langs den
spoorweg, waar tientallen kleine lokomotieven en goederenwagens geborgen stonden,
en waar ook uit de werkplaatsen veel gerucht van nijvere bedrijvigheid ging. Aldra
waren zij langs dit alles gegaan, en zij kwamen op het smalle perron voor den trein.
Bij de bagage stonden de negers te wachten, zij geleken slaven, op hunne zwaar
gespierde armen en handen lagen de gezwollen aderen, waarop het zweet glom. Ronk
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zeide nu dat de bagage in den voorsten, open wagen moest worden geladen. Dit was
spoedig gedaan en de negers bleven bij den goederenwagen staan praten met andere
zwarten die de reis mee zouden maken.
Het lokomotiefje stond te sissen en stoom te blazen. Het geheele treintje bestond
behalve de goederenwagen uit drie overdekte wagons, dit was de eerste klasse en al
deze wagons waren bijna geheel bezet. De andere employés zaten alreeds in den
trein bij een troep schreeuwerige, rumoerige Belgen, die buiten den wagen hingen,
druk gebarend tegen vrienden op het smalle perron.
Het treintje zou nu binnen enkele minuten vertrekken. De witte en zijn reisgenoot
klommen daarom in het smalle wagonnetje en
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bleven vanaf het voorbalkon nog wat met Morin en Ronk praten; achter hen stonden
hunne reisgenooten, ook de dikke Van Dalen, die den verzegelden brief van Ronk
in een binnenzak van zijn wit flanellen jasje had geborgen.
De witte keek naar het wrakke stationnetje en naar het tegen de bergen
aangebouwde Matadi, de witte huizen tegen de grijze steenen. Wat was dit gezicht
breed, uitgestrekt verlaten, het was grootsch van starre grijsheid, want geen boom
rees tusschen de witte gebouwen en hooger op in de bergen groeiden alleen struiken
en kort gras. Daar ontwaarde hij ook weer het kerkhof waar hij gewandeld had den
vorigen middag, de witte kruisjes geleken lichte puntjes in den rooden grond, het
was als een veld vol doodsbeenderen die in de zon te bleeken lagen. Boven de bergen
zag hij hoe de hemel nu alreeds veel van zijn blauwe gloeden verloren had en dat
weldra het hooge uitspansel zou flitsen, stralen, één gloeiïng, één felle, wit laaiende
hel.
Het deed nu goed te weten dat hij onder de overkapping stond; hoe onbeschut en
blootgesteld aan de hittemarteling leek hem alles daar buiten, hoe vreeslijk zou het
straks zijn, wanneer de steenen wegen zouden zengen in de zon en ieder ding
uitgedord zou staan van overgroote warmte.
Toen begon de fluit op het locomotiefje te tieren. Voor het laatst werden er handen
gegeven. Morin zeide nog eens, dat Van Dalen goed op den brief moest passen, de
Belgen zwaaiden met een helsch misbaar hunne hoeden, rekten hunne armen buiten
de wagons, zij brulden met heesch en schor geluid, Vlaamsch, Fransch dooreen,
sommigen floten. Hun woeste uitgelatenheid meerderde nog, toen met knarsend
geluid op de droge rails het treintje zich in beweging zette, terwijl het lokomotiefje
groote wolken stoom uitsiste.
De zes Hollanders stonden kalm nog even op het balcon en wuifden Morin en
Ronk vaarwel, maar juist buiten het station rolde het treintje langzaam in wijden
boog met hoog jankend schuren van de wielen achter een stijlen rotswand; het gejoel
van de Belgen verstomde dadelijk, zij gingen zitten en ook de mannen van het
Hollandsche huis begaven zich binnen den wagen.
De wagen was geheel bezet. De zitplaatsen, tegen de wanden aangebracht - tusschen
iedere zetel was een tafeltje opgeklapt - lieten een nauwen doorgang in het midden
van den wagen, zoodat ongeveer vier-en-twintig reizigers gemakkelijk plaats konden
vinden, de stoelen waren met gevlochten rottang bekleed, de raampjes, breed en
hoog, lieten voortdurend tocht binnen waaien, maar er waren ook houten blinden,
nu opgeschoven, die neergelaten konden worden wanneer het zou slagregenen.
Alles was van een leelijke, doffe houtsoort, waarvan het vernis gebladderd en
vervuild scheen of ruw geworden, als ware het door vuur geschroeid. De tafeltjes
vierkant met bruin zijldoek bedekt, stonden met een schuins ijzeren stutsel vastgezet,
zoodat de voeten der aanzittenden vrij bleven.
De witte zat in den eersten wagen die achter den open wagen met bagage en de
daarop verspreide negers gekoppeld was. Terwijl hij dit volk zat te bekijken, kwam
Van Dalen tegenover hem zitten en gaf hem het spoorweg-kaartje.
‘Je moet eens opletten,’ zeide Van Dalen, ‘zie je dien langen neger daar, die met
een stokje op jou grooten koffer zit te trommelen, dat is de hoofdconducteur van den
trein, die zal straks onze biljetten knippen.’
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Er was weldra verbroedering tusschen Belgen en Hollanders; de gesprekken waren
aanvankelijk luidruchtig geweest, maar naarmate de hitte meerderde bij 't hooger en
hooger stijgen van de zon, was snel vermoeienis en afgematheid gekomen.
Een uur nadat de reis begonnen was, zaten de meeste Belgen achterover in hunne
stoelen lusteloos te staren, met loome leden en gestrekte beenen, zij spraken weinig,
een paar bleven doorredeneeren, maar matter en matter werden hunne stemmen en
zij gebaarden niet meer zoo onstuimig. Enkelen waren nu voorover gaan liggen,
hunne hoofden rustten in de gekruiste armen, die steunden op de tafeltjes, een enkele
ronkte.
De witte had stil naar buiten getuurd.
Toen het treintje langs de steilte de bocht uitgeloopen was, geraakte het in een
schemerige kloof. Aan beide kanten zag hij niets dan
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loodrecht dalende wanden van grijze steen, stapelingen van kolossale steenlagen.
Langzaam steeg de bodem, de wanden werden lager, er bogen allerhande gewassen,
stekelige planten, boomtakken over de randen heen, het werd lichter, een waterval
klaterde, en zij reden langs de berghelling aan den linker rivieroever. Heel in de verte
lag Matadi, en duidelijk zag hij de schuimende stroomversnellingen en de draaikolken
in den Congostroom. Het treintje klom nu in groote bochten verder, meestentijds
tusschen de schemerige kloven door, soms onder dicht geboomte, een enkele maal
over een brug die later heel in de hoogte of in de diepte weer als een klein, klein ding
teruggezien werd, tusschen stapelingen van geweldige rotsen en donkergroene, dichte
struiken, waarbinnen de geelachtig witte glinsteringen van de snelle riviertjes tintelden.
Langzaam vorderde de reis over de woeste uitloopers van het Kameroengebergte,
een eindelooze, bochtige weg, met altijd schooner, wijder, eindeloozer vergezichten,
van die landschappen zooals er alleen in Afrika zijn, vele malen uitgestrekter,
grootscher dan eenig landschap in Europa, een wijdheid en ontzaglijkheid die met
beklemdheid, doffen angst bestaard wordt. Het waren lang geen lieflijke vergezichten,
maar eindeloosheden van zongemartelde grijs-roode ruimten, paarsachtig in de
grondelooze diepten, violet in donkere en melkwit in de lichte verten.
Deze diepten, deze ruimten geleken wijde ingangen tot een geheimzinnige plek
in de wereld, waar de boosheid en de ongedachtste wreedheid huisden. De witte keek
er naar met doffe ontzetting en onrust voor zóóveel matelooze, grootsche
onheilspellendheid, maar hij moest staren en turen en achter wijde, wijde, violette
diepten nieuwe ruimten, als onpeilbare ingangen naar donkere verborgenheden
ontdekken, totdat een wijle het treintje weer tusschen de schemerige ravijnen en
smalle kloven opklom en knarsend andere bochten inrolde.
Van de Congo was nu niets meer te zien, alleen kwamen er meer bruggen. Hij
ontwaarde tal van onverwachte, wonderlijke tafereelen, zooals daar waren:
dichtbeboschte ruimten, waarboven-uit hooge palmen stonden, voor die ruimten dik
gras tot aan de spoorbaan en vlak langs de spoorbaan honderden van rijpende
ananassen. Ook plekken waar de rotswanden diepe scheuren vertoonden, vol zwarte
schaduwen waarin het angstig was te kijken, of plotseling spoot van achter een rots
als een toren een breede waterstroom, die met koel gedruisch neerplofte op een
bedding van geelbruine, glimmend schoongewasschen steenen; in duistere hoeken
rezen als geheimen de gepluimten van lage gewassen. Het water stroomde breed
uitgeplat naar een vijver, waar aan den oever geboomten met palmen rezen en een
enkele boom, reuzig als hij er nooit een zag. De lagere gewassen aan den vijverrand
bogen zich tot in het water neer. Maar door dien vijver stroomde het water naar een
nauwen doorgang waar het opnieuw vurig zich doorheen perste.
Dicht struweel verhinderde hem dan te speuren waarheen het water toog.
De tocht ging rommelend verder over de onvast liggende rails en dan opeens daar
was het water weer aan den rand van een bosch.
Maar langzaam aan verdween het koele gezicht van de boomen en de klaterende
stroompjes, het was duidelijk dat de reis naar hooger streken vorderde, steenachtiger
werd wederom de bodem, grijs meedoogenloos gesteente, troosteloos zich grilliger
en vervaarlijker heffend.
Op eenmaal rees daar als een vervloeking, een kwaadwilligheid, midden uit de
diepten, een hooge, rood-bruine berg met in de zon glinsterende wanden. De spits
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geleek een naald zoo scherp, op enkele plekken slechts groeiden lage struiken die
een vurig, rood bruin mos geleken.
Snel verdween dit barre gezicht, het kwam den witte voor, alsof deze berg het
eerste was dat hij op dezen tocht zou zien, hij kon zich niets ellendiger van wreede
eenzaamheid voorstellen dan dit naaldachtige, schitterende gesteente, dat de
grondelooze diepten waarlangs de trein nu reed grimmig als een lastering beheerschte.
En verder ging de tocht in wijde spiralen de dorre bergen op, langs diepe kloven,
donkere afgronden waarin groote steenbrokken afgerold lagen.
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De hitte in het wagonnetje meerderde nu snel, de meeste reizigers dommelden, alleen
de negers op den open wagen achter de locomotief spraken nog Soms pufte het
locomotiefje dikke, zwarte rookwolken omhoog en de witte dacht aan den machinist,
die daar vlak bij de felle vuren stond. De kolendamp sloeg door onverklaarde oorzaak
wel neer over den weg en binnen de wagons, zoodat ook zwarte pluisjes daarheen
stoven en banken en tafeltjes met die harde, krakende roetdeeltjes bedekt raakten.
Ofschoon niemand behoefte of lust had om te eten, bracht het middaguur wat
opleving. Geeuwend rekten er zich de mannen die met het hoofd in de armen op de
tafeltjes geleund hadden. Zij stonden op, enkelen deden hunne jassen uit om zich
wat te vertreden op de balconnetjes en intusschen hunne proviand te zoeken.
Omstreeks halfeen zaten de meesten aan de tafeltjes te eten. Ook die van het
Hollandsche huis hadden het brood, den wijn en de blikjes met conserven daarop
klaar gezet. De wijn bracht weer wat leven, uit een van de waggonnetjes klonk luid
getier en gejuich. Op den open wagen achter de lokomotief zaten ook de negers te
middagmalen, rijst met gelig-roode stukken gedroogde visch daardoorheen; de
moorddadige zon brandde hunne kale, glimmende schedels, maar het scheen hun
niet te deren.
Na dit maal kwam de lange neger de spoorwegkaartjes nazien, hij draaide ze
tusschen zijn vette vingers en knipte ze, de witte mannen hingen achterover in de
ongemakkelijke stoeltjes en rookten. De meeste reizigers hadden de zonneschermen
neergelaten, maar de witte wilde dit voor zijn venster niet doen, al kwelde
allermoordadigst de hitte; hij verkoos naar buiten uit te zien, dat niets hem van deze
wonderlijke, nieuwe gezichten zou ontgaan.
Zij reisden nu midden in het gebergte.
Het was een moeizame tocht, tunnels of wijde doorgravingen bestonden hier niet,
het spoor was langs en rond de bergen heen gebouwd en kronkelde in wijde spiralen
daar tegenaan. Dikwijls waren de banen zoo smal en de bochten zoo scherp, dat het
onmogelijk leek om verder te komen, want het treintje reed heel langzaam en met
onafgebroken knarsen en wringen van de wielen op de rails, terwijl de locomotief
zwaar pufte en groote moeite scheen te hebben om den last omhoog te trekken. Maar
na verscheidene wendingen, waarbij de zelfde ontzaglijke vergezichten telkenmale
geweldiger voor hem waren opgedoemd, ging het eindelijk weer een wijle door een
steenachtige, onvruchtbare vallei of in een kleine vlakte met een enkel stationnetje,
een barak, een maal een groote plaats met loodsen voor een viertal locomotieven en
een opslagplaats van steenkolen daar dicht bij. Op bepaalde afstanden had de machine
ook water ingenomen.
De benauwdheid in het wagonnetje kwelde voortdurend, vuren schenen er rondom
aangewakkerd, de wind die over deze van zon gloeiende steenmassa's waaide bracht
onophoudelijk meerder warmte. Niemand sprak een woord. Op den wagen achter de
locomotief lagen de negers als dooden over de koffers gespreid, met bedekte gelaten,
te slapen.
Het op en neder dalen door de bergen was omstreeks half vijf in den middag
gedaan, wel glooiden er nog heuvels overal, en lagen er in de ondiepe dalen de
verweerde grijze, als bij toeval weggerolde, groote steenen nog, maar het bleek
duidelijk dat de hoogvlakte bereikt was en dat 'N-Tumba niet meer veraf kon zijn.
Verrassend snel minderde de hitte.
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De zon daalde nu pijlrecht naar de kimmen in een volmaakt verlaten landschap,
dat naarmate het licht schuiner neerscheen, aan terneerdrukkende, woeste eenzaamheid
en doodsheid gestadiglijk toenam.
De hemel werd van wit langzaam aan donkerder, blauw getint, een troep
schreeuwende vogels vloog hoog boven deze stilte en verdween in het nu rooder
stralende licht van de haastig zinkende zon.
Deze was grooter en grooter geworden en zette de gansche Noordelijke helft van
den hemel in hel rooden gloed. Alles in de vlakte was plotseling purper gekleurd,
lange schaduwen rekten zich, de hitte begon nu nog duidelijker te minderen, in het
Zuiden, in den violetten avond begonnen bleek de sterren te schitteren.
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Om zes uur was de zon ondergegaan en enkele minuten later moesten de kaarsen in
den trein worden aangestoken zoo donker als het was.
Nog een half uur reed het treintje een rechten weg door de vlakte, terwijl
gelijkmatig de wagens rommelden en verder hortten in den volmaakt helderen,
windstillen, koelen nacht.
Er kwamen toen een paar lichten te zien, in de verte, ter zijde van de spoorbaan,
en aldra holderde het treintje langs loodsen en hoog gestapelde steenkolen, hier was
ook een dubbel spoor aangelegd en een groote overdekte ruimte voor locomotieven.
Een station kon hij niet zien. Het treintje remde tegenover een breede straat van
houten pakhuizen, een enkel gebouw van plaatijzer en een paar daarachtergelegen,
in het licht van lantaarns nauw zichtbare, verandahomgeven, houten factorijen.
Boomen groeiden ook hier niet, de straat was ongeplaveid, de steenachtige bodem
van de vlakte.
Dit was 'N-Tumba, de plaats waar twee malen in de week de treinen des avonds
aankwamen om den volgenden dag, kort na zonsopgang, verder te reizen naar het
Oosten tot aan Stanley Pool.
Tusschen al het misbaar van de negers en de luid-ruchtige Belgen, die uit den
wagen gestapt waren, stond de witte bij zijne landgenooten te wachten, totdat zij
zouden worden gehaald door den chef van het Hollandsche huis. Hij zag hoe het
lokomotiefje werd afgekoppeld en hoe het schel fluitend en omvangen van dichte
dotten witten stoom, den kant van de loodsen uitrolde. Op dat oogenblik begroette
de chef hen. Deze ging voor hen uit naar een houten gebouw achter in de breede
straat.
Met de koelte die zoo weldadig gekomen was, deed de honger zich nu voelen,
allen, ook de witte, verlangden naar het avondmaal.
Zoodra zij binnen de factorij waren, bemerkte hij dat deze door zeer ordelijke
menschen bestuurd werd. Hellema bracht hem en Van Dalen dadelijk naar een klein
slaapvertrek met rood betegelden vloer; er hingen boven de waschtafel een paar
gevlochten rieten matjes tegen de ruw houten wanden; ook stonden er twee ijzeren
bedden, zonder moustiquaire, voor die bedden lagen eenvoudige, wollen kleedjes,
het allernoodigste stond er, maar dit was behoorlijk onderhouden en niet stoffig en
haveloos als in het vervallen huis te Matadi.
Hellema zeide bedaard en afgemeten met een wat lijzig geluid:
‘Als jullie lust hebt om je nog wat op te frisschen, doet 't dan gauw, ik laat opdoen,
ik ga even naar de anderen kijken’.
Zij schonken dadelijk de kommen vol en lieten hunne heete gezichten in het water
koelen. Terwijl zij zich droogden, kwam een neger de waschtafels weder in orde
brengen, hij vulde uit een blikken kan het water bij, zette die kan tegen den muur
aan en bleef bij de deur staan wachten, om hen naar de kamer te brengen waar gegeten
werd.
Na het middagmaal ging de witte nog wat drentelen tusschen donkere doorgangen
langs de factorijen en pakhuizen. De nacht was koel, de zuidersterren tintelden, er
ging geen geluid van krekels of vorschen; dit alles geleek niets op Afrika, het was
als een zomernacht in Holland, hij ademde diep.
Maar bij de spoorbaan zag hij in het schijnsel van hooge vuren negergestalten
waren voor lage, rieten hutten. Wonderlijk bewogen de zwarte, goudomlijnde, naakte
figuren zich voor die gloeden, daarboven stegen breed uitzettende rookwolken, hij
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werd een vreemd-prikkelende, schroeierige geur gewaar en een zacht gezang in
mineur deunde zoo onuitsprekelijk droevig van wilde vreemdheid door den nacht....
Moedig was hij den tweeden dag van deze spoorreis begonnen, voor de eerste maal
had hij geslapen in een zindelijk bed, zonder het gesar van de muggen. Hij voelde
zich geheel verkwikt, zoodat hij niet opzag tegen de hitte die weldra weer kwellen
zou in de wagonnetjes. Alleen met Van Dalen vervolgde hij de reis, de anderen
zouden, tot nadere orders kwamen in 'N-Tumba blijven.
Terwijl het treintje verder reed door de vlakte sprak hij met Van Dalen nog over
de goede ontvangst in 'N-Tumba. Van Dalen
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was anders niet erg spraakzaam, hij zeide alleen het hoogst noodige, maar over den
rustigen nacht was hij ditmaal zelf begonnen.
Er was nu meer ruimte in den wagen, want ook van de Belgen waren er een groot
aantal in 'N-Tumba gebleven. Zij konden nu de beenen strekken op de zitplaatsen
tegenover de hunne, dat was een groot gemak, ook wanneer de warmte hinderen ging
en de begeerte naar slaap zou komen. Omstreeks het midden van den dag begon de
bodem wederom heuvelachtig te worden, het steenachtige landschap kwam weer
grootscher in wijde kringen opgedaagd. Zij gingen bij een riviertje door een bosch,
wel een kwartier lang. Aan den rand van het bosch lag een stationnetje, daar werd
ook water voor de machine ingenomen. Het was duidelijk dat de bodem geleidelijk
inzonk aan dezen kant van het gebergte en niet stijl zooals na Matadi. Ook werd het
geboomte dichter en de beken en stroompjes vertoonden zich soms eensklaps achter
grillige rotsen.
Hellema had voor een rijkelijke lunch met wijn gezorgd, en na den maaltijd rookten
zij zwijgend met gestrekte beenen, oogen half dicht bewegingloos turend naar de
landschappen die nu in velerlei wisselingen voorbij trokken.
Het gebeurde wel dat het treintje weer door reeksen van woeste rotsgroepen reed,
zonderling gevormde, plotseling opgeworsteld uit den bodem als versteende monsters,
die gedoemd waren eeuwig in de zon te branden.
Naarmate de riviertjes veelvuldiger stroomden, reden zij dichter en donkerder
bosschen door, waar de hitte niet zengend door drong, maar als een vochtige warmte
hangen bleef. Zij zagen weer snelle watervallen klaterend op glinsterende steenen
spatten, terwijl een fijne regen zweefde, waarin alle kleuren van het zonlicht
wonderlijk blonken. Slingerplanten hingen nu in breede buigingen van palmen neer,
reikten tot in het snel wegschietende water, vreemdvormige gewassen met groote,
ronde bladeren en stekelige vruchten groeiden aan den voet van reuzige boomen,
waarin schitterende woekerbloemen bloeiden. Op open plekken in de wouden stonden
de gouden ananassen bij honderdtallen tusschen een dik gras, bijna zoo hoog als de
helgroene, stekelige bladen der vergeurende vruchten, en een kudde verschrikte,
roodbruine, gevlekte antilopen vluchtte met lange sprongen in de schaduwen der
verwarde gewassen.
Zoo duurde de tocht in wijde kronkelingen over de onvaste rails, de kletterende,
wit geverfde ijzeren bruggetjes, totdat weer een uitgestrekte vlakte, trillend van
zonnehitte, als een rood steenen woestijn achter den schemer van het vochtig warme
woud langzaam nader schoof.
Maar tegen den avond geraakte de trein opnieuw in een bosch dichter dan de witte
het tot nu toe gezien had, er was op sommige plekken in het geheel niets van den
hemel zichtbaar die nu wel spoedig weer in het purper van den zonsondergang stralen
zou. Vagelijk vermoedde hij dat de trein veel te laat zou aankomen, want van
oogenblik tot oogenblik nam na een half uur rijden de schemering in het bosch toe,
en er werd vele malen geremd, omdat de weg verkend moest worden, daar de lantaarns
voor op de locomotief te zwak licht verspreidden. Nu en dan spraken de Belgen met
elkander, maar hij kon niet verstaan wat zij praatten, hij kon hunne gestalten ook
nauwelijks onderscheiden. Als hij uit het raampje keek zag hij vonken uit de
schoorsteen van de lokomotief hoog de lucht in stooten, en neervallen tusschen het
gebladert. Dreigende spooksels trokken de schimmen der boomen langs hen voorbij.
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Toen kwamen op eenmaal, een oogenblik dat het treintje stil stond, heel kleine,
lichtende vliegjes uit een donkeren hoek van het bosch aangewemeld, zóó vreemd
wijfelend en teer zwevend, zóó lieflijk dwalend, dat het een teeder wonder geleek.
Zij waarden ook binnen de wagonnetjes, zetten zich tegen de wanden op de kleederen
der mannen, vlogen weer op en bleven, zoekende lichtjes, traag aanhoudend wemelen
als vriendelijke en goedgezinde geestjes.
Maar de trein ging weer bewegen en toen kort daarna de vlakte opnieuw bereikt
werd, waren de vuurvliegjes plotseling verdwenen.
Januari 1910.
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Boekbespreking.
Ina Boudier-Bakker, Armoede, familie-roman, 2 dln., Amsterdam, P.N.
van Kampen & Zoon (zonder jaartal).
Het woord ‘familie-roman’ heeft in den laatsten tijd een nieuwe en hoogere beteekenis
gekregen. Bedoelde men er, een twintigtal jaren geleden nog, niet veel anders mee
dan: een verhaal, als lectuur ‘geschikt’ voor de geheele familie, ouders en kinderen,
een ongevaarlijk en liefst wat opmonterend leesboek ‘voor de huiskamer’, thans
gebruikt men het woord als een werkelijke kunst-term, tot aanduiding n.l. van een
zekere s o o r t romans, t.w. die waarin niét een enkele of 'n tweetal figuren, doch
waarin een geheel gezin (of een geheele ‘familie’; het begrip is uitgebreider) de ‘held’
of ‘hoofdpersoon’ vormt. Met den naam ‘familie-roman’ wordt tegenwoordig
aangeduid een verhaal waaruit blijkt hoe zeker gezin (of zekere familie) uit een
bepaalde levens-phase in een andere is gekomen - van bloei tot verval b.v. (men
denke aan Thomas Mann's bekenden roman: Buddenbrooks, Verfall einer Familie).
Mag, zóó beschouwd, de betiteling familie-roman eigenlijk wel op mevr. Boudiers
laatste en zonder twijfel belangrijkste produkt toepasselijk geacht worden? Ik aarzel
het toe te geven. Men kan n.l. moeilijk volhouden dat de innerlijke, noch zelfs de
uiterlijke toestand der familie, waarom het in dit boek te doen is, tusschen de eerste
en laatste der 560 bladzijden een groote, beslissende verandering ondergaat. Ik zou
daarom geneigd zijn hier liever te spreken van h e t b e e l d , de reconstructie, dan
van den roman eener familie. Al vóór het begin van het verhaal - dat ongeveer twee
jaren omvat - is het gezin Terlaet in uiterlijken, ofwel lichamelijken zin uiteen-gegaan.
De moeder is dood, de kinderen op één na allen getrouwd of getrouwd geweest; dat
die ééne nog ‘thuis’, d.w.z. bij zijn ouden vader inwoont, schijnt niet méér dan een
toeval, want ook hij is sinds jaren volwassen. Het is waar, de familieleden zijn gewoon
elkaar op geregelde tijden in het ouderlijk huis te ontmoeten, en zij doen dat
hoofdzakelijk ter wille van dien, sterk aan gezelligheid en aan den familieband
gehechten vader. Er is dus aanleiding om te vermoeden, dat wanneer deze grijsaard
zal zijn gestorven - en dit geschiedt inderdaad in het laatste gedeelte - de
bijeenkomsten minder talrijk zullen worden. Toch kan men betwijfelen dat het feit
op den innerlijken samenhang der familie (d.i. dus op den toestand der familie als
zoodanig) veel invloed hebben zal. Het geldt hier n.l. een stel broers en zusters die,
ofschoon naar geest en gevoel in véél verschillend, sterk aan elkander zijn gehecht
en, méér althans dan in de meeste families mij bekend, elkaars gezelschap zoeken.
Deze gehechtheid zal, in den eersten tijd na vaders dood (en verder reikt het verhaal
niet) onder den invloed van het gezamenlijk gedragen leed stellig eer krachtiger dan
minder worden. Ook is er geen reden om aan te nemen dat het elkaar bezoeken, het
bij elkander ‘oploopen’ vooral, zoo frequent in deze, in dit opzicht inderdaad zeldzame
familie*), in de naaste toekomst snel afnemen zal. Ofschoon de vader gestorven is,
de aantrekkingskracht van het ouderlijk huis, woning vol herinneringen, blijft in
werking, daar dit huis, tevens voor ‘de zaak’ ingericht, door het gezin van den op
één na oudsten zoon wordt betrokken. Van den anderen, louter immaterieelen kant
*) Met dit drukke onderlinge verkeer staat natuurlijk in verband een bijna geheel ontbreken van
vriendenrelaties. Ik geloof wel, dat er zulke zelfgenoegzame, als 't ware afgesloten, families
bestaan, maar zeldzaam zijn ze zeker.
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beschouwd, in de al bij den aanvang zoo geringe ziels- of geestes-gemeenschap der
broers en zusters Terlaet is gedurende den loop van het verhaal weinig of niets
gewijzigd, terwijl ook in een afzienbare toekomst geen verandering, ten goede noch
ten kwade, met gegronde reden te verwachten valt.
Men zou nu kunnen meenen, dat deze opmerkingen, enkel geldende den naam,
den ondertitel door mevr. Boudier aan haar boek gegeven, het eigenlijk wezen van
haar werk onaangetast laten. Doch dit is slechts schijn. Immers ware er in den loop
der twee beschreven
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jaren wel degelijk een groote verandering in het innerlijk leven der bedoelde familie
(als zoodanig) op te merken geweest, dan zou daardoor tragiek ontstaan zijn, dan
zou het verhaal, de reeks kleine gebeurtenissen hier gegeven, tot een werkelijken
roman zijn uitgegroeid, een roman met een langzame doch gestadige stijging, korte
daling alleen aan het slot. De compositie van het boek als kunstwerk, de boeiende
kracht en macht, maar vooral de innerlijke beteekenis zou er door gewonnen hebben.
Hiermede wordt natuurlijk geenszins bedoeld, dat mevr. Boudier om haar werk wat
men noemt hooger ‘op te voeren’, er meer bizondere lotgevallen van haar personen,
meer heldendaden, laagheden of andere erge dingen in had moeten beschrijven. Over
min of meer uiterlijke, min of meer toevallige gebeurtenissen loopt deze kwestie in
't geheel niet. Maar, om mijn bedoeling met een voorbeeld te verduidelijken, had de
schrijfster voor den aanvang van haar roman een vroeger in de gezinsgeschiedenis
liggend tijdstip gekozen - laat ons zeggen: een oogenblik waarop mama Terlaet nog
leefde en de kinderen nog meerendeels ‘thuis’ waren - dan had haar dat gelegenheid
gegeven de tragiek - de eeuwige! - der tijdelijkheid, der wisseling, der natuurlijke
evolutie, sterk aan den dag te doen komen en - haar verhaal zou werkelijk een roman
geworden zijn. Zooals het boek nú geschreven is, wil het mij toeschijnen dat althans
déze tragiek er aan ontbreekt. Ja, het kan wel haast niet anders, of het heeft ook niet
in mevr. Boudiers bedoeling gelegen deze tragiek te geven. Waaruit wij kunnen
concludeeren: 1o dat zij òf geen roman heeft willen schrijven, òf over het wezen van
den roman met mij van meening verschilt; 2o - en dit is het voornaamste - dat zij een
ándere bedoeling heeft gehad. En inderdaad, ook al zou men het werk van deze
(voortdurend in beteekenis groeiende) schrijfster niet kennen, al zou men alleen dit
haar laatste boek aandachtig gelezen hebben, ook dan schijnt het volstrekt niet
onhelder wat die bedoeling wèl geweest moet zijn. De titel zegt het reeds, en de
beteekenis van dien titel wordt - zooals dat te doen gebruikelijk is; ik houd niet erg
van dit gebruik - op bl. 269 van het eerste deel nader uitgelegd. Daar toch lezen wij
(het is een gedachte van Paul Terlaet, den jongsten broer): ‘Er schuilt een armoede
in ieder menschenbestaan. En die armoede scheidt ze in verbittering van
onbegrepenheid, of drijft ze naar elkaar toe in hulpeloosheid van verlangen, maar
alle liefde vermag niet de leemten te vullen - eenzaam blijft ten slotte ieder, naast
dengene die hem 't liefst is.’ Het lijdt geen twijfel of dit is het wat de schrijfster in
het leven heeft getroffen en wat zij als 't ware met zoovele voorbeelden heeft willen
demonstreeren in haar boek. Een opmerking van zeer algemeene strekking, die - ik
wijs er voor het laatst op - met het idee van een familie-roman als zoodanig geen
verband houdt.
Is het nieuwe boek der schrijfster van ‘Wat komen zal’ niét het eerste wat men
haar leest, heeft men integendeel haar litteraire carrière ook vóór de verschijning van
‘Armoede’ met belangstelling gevolgd, dan zal men dit alles nog duidelijker vinden.
Mevrouw Ina Boudier-Bakker, aanvankelijk verhalen schrijvend, ernstig, eenigszins
noorsch-somber door den toon wellicht, maar toch ongetwijfeld vol van een, zij 't
ook wat onbestemd idealisme, een dichterlijk-hoopvol levensgevoel, is door haar
werkend leven zelf, gedwongen als zij hierin werd tot waarneming, onderzoek,
overpeinzing, psychologische studie, pessimistischer geworden. Omgekeerd heeft
ook dit pessimisme haar dichter tot de zoogenaamd ‘rauwe’ werkelijkheid gebracht,
tot het weergeven, in liefde, in hevige belangstelling althans, van het leven zooals
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het nu eenmaal is. Het was een wisselwerking. Zij voelde dat haar ten slotte niets
overbleef dan deze naakte waarheid, en in haar schoonheidsbehoefte, het kenmerk
der kunstenaars, is zij op zoek gegaan naar het mooie daarin. En heeft het ruimschoots
gevonden. Mij dunkt, de ontdekking en al scherper, zuiverder aanschouwing van
honderden fijnheden, teerheden, nuances van neiging en gevoel in haar werkelijk
bestaande medemenschen, moet haar ten slotte volkomen schadeloos hebben gesteld
voor de vaagheden harer verdwenen idealen. Zij werd er althans menigmaal en innig
door bewogen en gaf hiervan blijk in verscheiden novellen
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en schetsen waarvan, geloof ik, wel de beste in haar bundel K i n d e r e n zijn
opgenomen. - Het is wel opmerkelijk! Bij deze ernstige en gewetensvolle schrijfster
zagen wij dus precies het tegenovergestelde gebeuren van wat door zekere
nieuwlichters in onze litteratuur met zulk een, meer sympathiek-jeugdig dan
welgefundeerd verlangen wordt verwacht, een terugkeer tot de romantiek, tot haar
lieve sprookjes, haar theatrale griezeligheden en haar opgewonden heldenvereering,
haar, zoogenaamd bóven de werkelijkheid, zweevende symboliek! - Dit boek
‘Armoede’ is de logische voortzetting, de voorloopige samenvatting allicht - nu
alleen op de quintessence gelet! - van al die voorafgaande schetsen en novellen. Geen
krachtig gecomponeerd, schoon afgerond geheel, maar een reeks kijkjes, studies,
krabbels, episoden, gesprekken, die te zanten dan toch een zeer gelijkend beeld
vormen van het moderne leven der welgestelde familie. Nog eenmaal, helder bewust
en alles overziend, heeft mevrouw Boudier haar indrukken van dat leven willen
teruggeven, speciaal de ‘armoede’ erin willen aantoonen en belichten. Welnu, als
reeds gezegd, daarin is zij meesterlijk geslaagd. Haar boek moge dan geen
familie-roman, ja eigenlijk heelemaal geen roman (in den vollen zin) zijn geworden,
een litterair kunstwerk van beteekenis is het zeker, al was het maar alleen omdat de
diepere bedoelingen der schrijfster er klaarblijkelijk alle, zoo misschien voor haar
eigen gevoel niet volledig - het volmaakte bestaat nu eenmaal niet - dan toch tot op
een voor den lezer onzichtbaren afstand zijn bereikt. Inderdaad, zeggen wij, na lezing
van dit mooie boek: ‘Er schuilt een armoede in ieder menschenbestaan....’
Toch, het is vreemd maar waar, laat ons dit werk, wanneer wij het geheel gelezen
en eenigen tijd overdacht hebben, geen triestigen, ontmoedigenden indruk na. En,
trachtend mij dit verschijnsel te verklaren, heb ik er twee oorzaken voor gevonden,
de een liggend in mevrouw Boudiers levensgevoel, zooals zich dit in ‘Armoede’
openbaart, de andere in haar kunstenaarschap. Wat de eerste oorzaak betreft: de
kwestie is, dat het met het pessimisme dezer schrijfster nog niet zoo heel erg is; geen
sprake van een bijna-wanhoop zooals wij die in sommig werk van Frans Coenen
gevoelen, noch van Joh. de Meesters levenshaat, noch ook van het hard intellectueel
cynisme dat zoovelen in Marcellus Emants afschrikt. Op de armoede der menschen
wilde deze schrijfster ons wijzen, toch, wellicht haars ondanks, beseffen wij niet
minder krachtig, in al de personen met wie zij ons in kennis brengt - hun rijkdom!
Laat ons eens even nagaan. Daar is in de eerste plaats papa Terlaet, de oude heer met
het uiterlijk van een fransch markiesje, de levenslustige, de lichtzinnige, die nooit
iets merkt van wat er eigenlijk omgaat bij zijn kinderen, de kinderlijke grootpapa
wiens beste vriend zijn kleinzoontje Berry is - o zeker, de armoede bestaat, ook bij
hem; onder zijn kinderen, waarvan geen hem heeft weten te begrijpen en maar een
enkele diep lief te hebben, is hij een eenzame. Maar toch.... Kan men hem erg
beklagen? Hem, die nu eenmaal niet in staat is diep leed te gevoelen, wiens grootste
heerlijkheid het blijft zijn kinderen bij zich te zien, zich te verheugen in hun uiterlijken
voorspoed, en die plotseling sterft terwijl zij allen om hem heen zijn?... Dan zijn
oudste zoon, Bernard, de professor, een eenzame, een armoedige in zekeren zin,
zonder twijfel, doch hoeveel ‘rijkdom’ heeft en houdt hij in zijn werk, in de macht
anderen te helpen, in het besef onmisbaar te zijn voor zijn eenvoudige, maar zéér
lieve vrouw. Broer Hein lijdt onder de ongeschiktheid tot leeren en ‘oppassen’, het
gebrek aan tucht bij zijn eenig zoontje, den aardigen Berry - tevens zijn troost, zijn
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liefde, zijn verheuging telkens weer! De zusters, mevrouw Louise de Corte (m.i.
minst heldere figuur in dit boek), de oppervlakkig-gelukkige, kortzichtige, die leeft
in een waan, de onbeduidendheid van haar man niet opmerkend of er opzettelijk de
oogen voor gesloten houdend, mevrouw Amélie de Brière met haar telkens ontrouwen,
toch door échte liefde aan haar gebonden man, en Lot, anders gezegd mevrouw Waals
- o, ieder van hen heeft haar gemis, en Lot, die haar tweeling verloor en daarna
kinderloos moest blijven, misschien wel het bitterste, maar - de opmerking moge

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 20

212
banaal klinken, de levende uitbeelding zelve van mevrouw Boudier noopt er ons toe
- hoeveel goeds staat daar tegenover. Heeft niet, met al haar verdriet, Ammy de Brière
den man gekregen, en door alles heen behouden, den man, dien zij boven alles liefhad,
zou Louise zelve niet voor gek verklaard hebben wie een bestaan als het hare armzalig
en behoeftig zou hebben genoemd, is niet vooral Lot rijk, beslist rijk aan
gelukkig-makende liefde? En eindelijk de jongste broer Paul, door zijn zenuwkwaal
stellig de beklagenswaardigste - is er tenslotte geen groote kans dat ook hij, in de
armen van zijn geliefde Kitty, oogenblikken van diepe zaligheid zal smaken,
ruimschoots opwegend tegen lange dagen van pijn, vermoeienis en machteloosheid?
Als tweede oorzaak voor het gelukkig uitblijven van ontmoediging en treurigheid
na lezing van mevrouw Boudiers boek noemde ik het talent van de schrijfster. En
dit schijnt mij onweersprekelijk. De groote belangstelling in het leven, in menschen
en hun karakters, het plezier, mag ik wel zeggen, in al deze dingen, onmisbare
ingrediënten van een talent als dat van deze schrijfster, de lust waarmee zij gearbeid
heeft, haar besef van den humor veler, toch ook wel droevige gevallen, dat alles deelt
zich bij de lezing aan ons mee en wij gaan zelf weer meer b e l a n g s t e l l e n in het
leven, wij begrijpen meer van onze medemenschen, gaan meer van hen houden,
kortom dat wat toch eigenlijk in strikten zin levenslust genoemd moet worden, ons
blij zijn dat we leven, dat we al dat mooie en interessante in ons en om ons heen
mogen waarnemen en leeren begrijpen, deze levens-lust wordt door boeken als die
van mevrouw Boudier ongetwijfeld verhoogd. Begrijpen, meevoelen schenkt
bevrediging. En is dit iets anders dan ‘lust’?
Maar er is meer. Mevrouw Boudier Bakker is geenszins wat men in engeren zin
een ‘woordkunstenares’ zou kunnen noemen. Zelfs verzorgt zij haar taal en stijl vaak
al te gering. Het is alsof zij dit ‘onderdeel van het vak’ (denkt zij er zoo niet over?)
niet veel aandacht waard acht. De menschlijkheid, het tréffen bovenal - de taal is
bijzaak. Toch, ondanks dit gebrek (deze ‘armoede’, die ik geenszins trachten zal te
doen geringschatten) openbaart zich in deze schrijfster iemand van natuurlijk en
(daarom juist) wondervol talent, een gave waarmede zij geboren is maar die zij steeds
voortgaat te ontwikkelen. Haar boek - ondanks de vaak slordige schriftuur - is een
kunstwerk, het is mooi. En deze mooiheid geeft ons vreugde. Het lijkt zoo eenvoudig,
toch dient het altijd weer herhaald. Want telkens hoort men over de boeken der
moderne pessimistische realisten dat zij zoo neerdrukkend, zoo verlammend zijn,
zoo treurig stemmen. Maar ik heb nog nooit gehoord dat iemand terneergedrukt,
ontmoedigd of verlamd was geworden door het aanschouwen van schilderijen van
Israëls, waarop toch zoo vaak menschen-in-droefheid werden afgebeeld. Bij het zien
van Israëls schilderij, voorstellend een vrouw wakend aan het doodsbed van haar
man, worden wij bewogen. Wij denken aan de ellende dier vrouw en gevoelen
medelijden. Maar de vreugde over de schoonheid der schilderij wint het verre van
onze droefheid, een gevoel van innerlijke bevrediging maakt zich van ons meester,
wij genieten en zijn blij te leven.
Het zij mij thans veroorloofd het nieuwste werk van mevrouw Boudier nog wat meer
en détail te beschouwen. En vooral: te zeggen wat ik er het meest, en zoo van harte,
in bewonder: haar meegevoel voor álle menschen, haar algemeen-menschlijkheid,
haar voor niemand partijkiezen. Dit boek is een bewijs te meer voor de stelling, dat
álle menschen, ook de nietigste, oppervlakkigste, ook de ploerstigste of lafste, mits
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volkomen juist en gevoelig beschreven, ons sympathiek zijn. Wij behoeven ons
daarover niet te schamen. Wij allen zijn menschen en niets menschelijks is ons
vreemd. Maar - al zou ik er mij niet aan willen wagen het feit psychologisch te
verklaren - er zijn inderdaad maar zeer weinig vrouwelijke auteurs, die deze waarheid
gevoelen en er zich naar gedragen in hun werk. Mevrouw Boudier is ééne dier zeer
weinigen. Bijna ieder andere vrouw zou een figuur als die van den Don Juan De
Brière met zekere afkeuring hebben geteekend, deze schrijfster gaf ook deze figuur
objectief en - aantrekkelijk. Wij begrijpen De Brière en
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houden van hem. Wij houden ook van zijn bedrogen vrouw en van het meisje dat
hem tot ontrouw tracht te verleiden. Alle drie zijn menschen en onze gelijken. De
verschillende episoden die betrekking hebben op De Brière's flirt behooren m.i. tot
de allerkostelijkste van dit aan prachtig-fijne episodetjes zoo rijke boek. Er zijn
bladzijden, overal in ‘Armoede’, maar o.a. (en misschien wel vooral) in die welke
van Ammy, Henri en Ada verhalen, waar wij slag-op-slag getroffen worden door
precies-rake opmerkingen van een uiterst zeldzame scherpte. Deze schrijfster moge
geen heldin in het stellen zijn, haar gevoeligheid, de zuiverheid van haar opmerken
en náproeven alleen is wel voldoende om haar tot de zeer goede
psychologische-romanschrijvers te doen rekenen.
Het is ondoenlijk een voortreffelijkheid van dezen aard in korte citaten - en lange
kan ik hier niet geven - volledig aan te toonen; toch zou ik er gaarne althans een idee
van geven, en meteen een proefje van mevrouw Boudiers proza; ik koos daartoe een
paar alinea's van blz. 55-57 (eerste deel). Ada, de logée, zit bij De Brière, zijn vrouw
Ammy en zijn dochtertje Jopie aan het bijna geëindigd koffiemaal. Jopie mag opstaan
en nog wat spelen met vader. ‘Ammy, haar kin in haar hand, keek toe. Idolaat was
hij op het kind, dat was ook 't eenige, waaraan hij vasthield, hun beider kind, dat hem
boven alles ging. Voor Jopie's onnoozelste verhaaltjes had hij altijd belangstelling,
voor Jopie's spelletjes nooit tijd te kort. Voor Jopie ook kwam hij altijd van zijn
kantoor, op 't Singel bij de Torensluis, thuis koffiedrinken.
Maar nu kwam er iets anders bij: nu wist hij hoe aardig het stond, hoe het hem
flatteerde, hij knappe jonge man zoo stoeiend met dat kind.
Telkens onvermoeid tilde hij Jopie in de hoogte, dat het kind juichte van pret.
Ammy zag, hoe Ada meelachend, soms grijpend naar een handje of voet van Jopie,
geen oog af had van De Brière's gezicht.
“Pas op, bezeer haar niet, Henri,” zei ze stroef.
Beiden, De Brière en Ada voelden het opzettelijk droge van haar toon te midden
van al die pret. En Ada, terwijl de opmerking tegen hem gemaakt werd, voelde er
het vijandige in tegen haar.
En een triomf joeg in haar op, dat hij vanmiddag met haar uitging.
Deze flirt, dien zij onverschillig begonnen had uit tijdverdrijf, was haar zelf
ontgroeid in een neiging veel dieper, dan ze zichzelf nog wel wilde bekennen.’
Hierna volgt 'n brokje geschiedenis van hun kennismaking en daarna dit zeer
goede:
‘Want haar neiging voor De Brière wijzigde onmiddellijk Ada's houding tegenover
Ammy. Ammy werd haar nu totaal onverschillig, vijandig bijna. Ze zag wel Ammy's
bizondere schoonheid, en wist, dat zij zelf niet in haar schaduw kon staan, maar ze
zag ook, dat Ammy koel was, dat zij op het oogenblik sterker stond door haar eigen
gevoel voor hem.
Zij herinnerde zich ook nu gezegden van dezen en genen over de verhouding van
Ammy en De Brière, ze zocht in haar herinnering, combineerde, en hoe langer hoe
meer begon haar het kalm zelfbewust optreden van Ammy te irriteeren.
Nu weer dat stroeve zeggen, midden in zijn pret met het kind.
En tòch gaf hij erom, onwillekeurig deed hij meestal Ammy's zin, dat zag ze ieder
keer.
Ammy had Ada niet aangezien. Een vage drift trilde in haar polsen.
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“Nou poes, vader moet weg hoor, zoo, daar staat ze!”, hij zette Jopie met een zwaai
op den grond, sprong recht - “ik ben om twee uur terug.”
Bij de deur aarzelde hij; hij voelde wel Ammy's stemming en al kon niets hem
weerhouden zich met andere vrouwen te amuseeren, al verwaarloosde hij haar dikwijls
als zijn luim het hem ingaf, toch was i e t s onuitroeibaar in hem gebleven: zijn opzien
tegen haar. Zij kon hem niet binden, maar zij imponeerde hem altijd; en terwijl hij
voor zich zelf anderen zocht, voelde hij tegenover de wereld een blagueerenden trots,
dat hij zoo'n mooie vrouw had.’
Het bovenstaande nu is volgens mij psychologisch precies juist en zeer knap
geobserveerd, doch het is eigenlijk niet wat men geschréven noemt, het is maar
nonchalant-weg
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neergezet in de eerste de beste woorden. Het citaat is om z'n zielkundige
voortreflijkheid gekozen; op de taal lette ik daarbij niet; zoodat men veilig aannemen
kan dat die nergens veel beter noch veel slechter is. Let nu eens op het zinnetje
beginnnend met ‘Idolaat was hij op het kind.’ Is dat logisch en zuiver gesteld? En
zoo zijn er veel meer. ‘Een triomf joeg in haar op, dat hij vanmiddag met haar uitging’
is ook geen hollandsch. Mevr. Boudier geneert zich blijkbaar niet de eerste uitdrukking
die haar in 't hoofd komt, platgeloopen als die zijn moge, te gebruiken. B.v.: ‘dat zij
zelf niet in haar schaduw kon staan,’ ‘dat zij sterker stond door haar gevoel voor
hem,’ enz. Om niet te spreken van den klánk der zinnen waaraan men niet zeggen
zou dat Mevr. Boudier zooveel van muziek houdt. Al dadelijk het eerste zinnetje van
het boek: ‘In Amsterdam viel de regen den ganschen dag,’ is licht ontstemmend door
bijna toonlooze vaalte en struikelende hobbeligheid. Op andere plaatsen begrijpt men
wel ongeveer wat de schrijfster bedoelt, maar wordt men toch licht geïrriteerd door
een bijna onverklaarbare slordigheid en leelijkheid van zegging, zooals bij dit zinnetje
van blz. 17: ‘Nu, na zooveel tijd, leek het Lot, alsof zij, de drie jaar jongere, toen al
heftig leefde in ziedende verlangens om schrijnende leegten, terwijl in Ammy nog
onbewogen alles te slapen scheen.’
Nu ik toch aan het vitten ben moet mij nog een opmerking van 't hart, die iets
anders geldt dan de taal, maar waartoe toch eveneens nonchalance, een zeker ‘zich
laten gaan’ aanleiding te geven schijnt. Ik bedoel de te vele malen dat de schrijfster
aan 't woord is en dingen zegt, die wij liever zelf uit actie en gesprek opmaken. Men
moet vooral niet al te duidelijk willen zijn en zijn lezers te laag aanslaan. Als
voorbeeld verwijs ik naar de laatste alinea van hoofdstuk II.
Dat de dichteres van dat lieve boek ‘Kinderen’ ook in haar grooten roman toont een
bizondere gevoeligheid en diepe liefde voor de ‘kleine menschen’ te hebben zal
niemand verbazen. Aan de figuur vooral van Berry, den deugniet, Heins zoontje,
dankt dit boek vele van zijn allerbeste bladzijden. Kostelijk zijn de passages waarin
het aardige, openhartige en spontane kind met zijn ‘grootpa’ in gezelschap werd
gebracht. Zoo, op diens verjaardag, het volgende scènetje dat, geloof ik, wat begrip
en innigheid betreft zelfs in ‘Kinderen’ amper zijn waarga vindt: (blz. 115). Er is
verjaarsvisite. ‘Meteen vloog de deur open, stoof Berry de kamer in.
‘Hé wat gek, dat u hier zit - dag Grootpa, ik feliciteer u wel, en daar heeft u een
cadeautje,’ raffelde zijn hooge jongensstem nonchalant af.
‘De grootvader zei: ‘Dank je wel Berry,’ wikkelde met oolijke nieuwsgierigheid
het papier los.
‘Kijk eens aan! Dat's een prachtstuk jongen, dank je hoor, dat's heel aardig.’
‘'t Is een sleutelrekje,’ zei Berry, (snel snappend dat Grootpa niet begreep waarvoor
't diende)*).
‘O ja juist.’
‘Jawel maar u houdt 't ondersteboven.’
‘Zóó dan, ja - ja - heel mooi.’
‘'k Heb 't zelf gesneden,’ praalde hij schijnbaar achteloos.
‘Zelf gesneden, nou 't i s knap hoor, ik zal 't dadelijk ergens neerzetten.’
‘'t Is om op te hangen,’ verbeterde Berry weer, en opeens om die serie vergissingen
schoot de oude man in een gullen lach tegen zijn kleinzoon, zijn vriendje.
*) Het, door mij, tusschen haakjes geplaatste had weg kunnen blijven.
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‘De jongen, een genegenheid zacht in zijn ooge, lachte terug - geruststellend.
‘'t Is niks hoor Grootpa.’
Ik ben sterk benieuwd naar wat Mevr. Boudier nu verder zal gaan maken. Totnogtoe,
zou ik zeggen, ligt haar grootste kracht in het schrijven van korte, episodische schetsen
en novellen, karakteriseeringen van menschen en verhoudingen. Ook haar boek
‘Armoede’ is een reeks, een schoone keten van zulke schetsen. What next?
Tooneelwerk wellicht? Of een kort, geserreerd romannetje als aanloop tot grooter
werk in dat genre?
H.R.
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Boeken over kunst.
Ik geloof niet, dat er in eenigen tijd zooveel boeken, boekjes, tijdschriften enz., enz.,
op kunstgebied uitgegeven werden als heden ten dage, en het is bijna ondoenlijk ze
alle te vermelden, laat staan ze te bespreken. Maar toch verschijnen er af en toe
uitgaven, die, ‘al voorzien zij dan ook niet direct in een dringende behoefte,’ zooals
de term in voorwoord of prospeetus gaarne luidt, een eigen cachet dragen, een karakter
vertoonen waaruit blijkt, dat men hier met wat bijzonders te doen heeft. Zoo'n uitgave
is niet iets beter of minder dan een andere die reeds bestaat, duurder of goedkooper
dan een voorgaande, maar draagt hetzij door de wijze van uitgaaf, hetzij door den
inhoud, de kenmerken van uitgegeven of geredigeerd te worden door iemand van
lang niet alledaagsche kwaliteiten.
Weinig uitgevers zijn er helaas, die iets meer in een boek zien dan een
handelsartikel, sommigen zou men kortweg zelfs fabrikanten kunnen noemen, daar
zij met hetzelfde succes, hetzelfde kaufmännische talent, een ander artikel zouden
kunnen exploiteeren, en daarom is het altijd een genoegen een uitgave te zien, waaraan
eenige zorg besteed is.
Men versta mij niet mis en leze hieruit, dat ik het zaakkundig element in den
uitgever misken, o neen, maar waar wij ons zoo gaarne den boekverkooper, evenals
een kunstkooper, denken als een man die iets voelt voor het boek, voor het schilderij,
en wij deze bedrijven dus iets hooger aanslaan dan de eerste de beste
handelsonderneming, daar leert de praktijk ons vaak dat niets minder juist is. Laat
ons intusschen thans niet verder uitweiden over deze kwestie, maar liever met vreugde
begroeten die uitgaven, waaruit het genoegen om een boek goed en mooi te maken
tot ons spreekt.
***
Sinds eenigen tijd ligt er een buitenlandsch tijdschrift op mijn tafel, waarvan, al zijn
wij het niet geheel eens met de opvatting, toch een zekere bekoring uitgaat. Het is
uitermate verzorgd en het opmerkelijke ervan is, dat de redactie in handen is van een
Nederlander den heer I.L.M. Lauweriks, leeraar in de bouwkunst te Hagen in
Westfalen en het gedrukt wordt bij een Amsterdamschen drukker, de firma Duwaer
en Van Ginkel.
De heer Lauweriks die met de Bazel het bekende tijdschrift voor Bouw-Sierkunst
redigeerde, heeft aan dit Duitsche tijdschrift ‘Ring’, ook een bepaald cachet weten
te geven.
Het papier is zeer dun Japansch en evenals bij Japansche boekjes wordt het dubbel
genomen met den vouw aan de voorzijde, terwijl ook op Japansche wijze de bladen
in den rug aaneengehecht zijn. De tekst is gezet uit ferme zwarte aaneengesloten
letters, wat aan zoo'n bedrukte pagina wel een stevig en solide aspect geeft.
De voorkant (voorsnede) der pagina's, die zooals gezegd omgevouwen is, werd
zwart bedrukt, wat praktische overwegingen kan hebben, n.l. om het smoezelig
worden bij doorbladeren te vermijden. Trouwens de heele wijze van uitgave, men
moge ze op het eerste gezicht voor een beetje gezocht houden, is volgens een vast
plan in elkaar gezet. Geen zucht tot iets buitennissigs, maar zooals Lauweriks in een
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der eerste afleveringen uiteenzet, bestaat er tusschen ieder onderdeel een bepaalde
samenhang en is de bedoeling o.m. geweest een tijdschrift te geven dat er in alle
deelen prettig uitzag
Laten wij hem liever zelf even het woord geven, waar hij den vorm, de wijze van
uitgave van zijn tijdschrift nader toelicht:
‘Die meisten (Kunst) Zeitschriften sind eigentlich bloss grobe, unaesthetische
Körbe, worin man die Kunstware -verabreicht und es ist deutlich, dass man diese
dadurch beschädigt und herabwürdigt; denn aus einer schmutzigen Hand nimmt
niemand gerne etwas an, das er essen soll. Eine aesthetische Ware verlangt also auch
eine aesthetische Verpackung, gleich einem schönen Bild, das in Passender Umgebung
aufgehängt werden will.’
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Een tijdschrift moet, buiten den inhoud, den ontvanger reeds aesthetisch genot
verschaffen. De platen zijn hier wel hoofdzaak, maar de wijze waarop zij in de
aflevering staan, de typografische verzorging van den tekst, het papier dat soepel is
en prettig aanvoelt, dit alles moet reeds een zekere werking uitoefenen op den lezer,
vóór hij zich tot lezen en tot nauwkeuriger bekijken zet.
‘Das Papiermaterial und seine Behandlung bildete daher das erste greifbare Mittel,
dem Beschauer etwas zu bieten, das ihn durch sein blosses Dasein angenehm berühren
soll und das Japanpapier mit seiner seidenhaarigen äusserst feinen Faserung entspricht
durchaus der Freude am gediegenen, angenehmen Material, die jedem Mensch
innewohnt, und die, in der beredeten Sprache John Ruskin's ausgedrückt, zu einem
aesthetischen Elementartrieb erhoben ward.’
We zien het, deze uitgave is ernstig overdacht, hier is waarlijk sprake van een
samenwerking, want al moge de leiding bij den heer Lauweriks berusten, het
typografische gedeelte ziet er even verzorgd uit; men moge het al of niet eens zijn
met de gesloten zwarte letter, dit neemt niet weg dat hier iets bereikt is, waarvan men
aanstonds zal zeggen, dat het er goed uit ziet.
Een viertal afleveringen zijn thans verschenen, die ieder aan een afzonderlijke
kunstuiting gewijd zijn. Een aan textielkunst, één aan medailles, één aan moderne
houtsneden en één aan architectuur.
Het zou ons te ver voeren hier in nadere bijzonderheden te treden; trouwens het
was onze bedoeling ook niet zoozeer de waarde van den tekst of der illustraties na
te gaan, dan wel om de aandacht te vestigen op dit tijdschrift, dat zoo de kenmerken
draagt met zorg en overleg te zijn uitgevoerd, en waarvan reeds het zien en het
aanvatten een genoegen is.
Als van zelf brengt de bespreking van dit Ringzeitschrift mij op een uitgave die mij
ook reeds eenigen tijd geleden bereikte en die eveneens afgescheiden van den inhoud
door zijn uiterlijk aspect blijk geeft van voorbereid te zijn door iemand die iets gevoelt
voor een boek.
Béale-Gryne heet het boek, dat de schrijver-teekenaar Jean de Bosschere met
bijzondere liefde verzorgde, en door de Antwerpsche firma Buschmann deed drukken.
Het omslag, het papier, de letter, de breede witte marge, de roode kapitalen, de
sluitvignetjes, de in kleur gedrukte illustraties, dit geheele complex van
samenwerkende onderdeelen, die tot het uiterlijk van het boek bijdragen, vormt een
aangenaam, prettig geheel. Zelfs de illustraties, al zijn ze meestal niet tusschen den
tekst gedrukt, verhouden zich goed tot de letterzwaarte. Ze zijn streng in lijn gehouden,
en decoratief van opzet, ietwat herinnerend hier en daar aan het werk van Aubrey
Baerdsley, den formidabelen wit en zwart kunstenaar. Geen heeft zoo goed als deze
de decoratieve werking van wit en zwart begrepen, en zijn beginsel te volgen zonder
te imiteeren lijkt mij een aanbeveling. Het klinkt misschien zonderling wanneer onze
appreciatie van een boek alleen het uiterlijk betreft, maar afgescheiden van het feit
dat wij ons niet bevoegd achten de dichterlijke gedachten van dit boek naar waarde
te schatten, past in het kader van dit overzichtje slechts een beschouwing van de
wijze waarop het boek verzorgd werd. En dit geschiedde met bijzondere liefde en
toewijding.
R.W.P. Jr.
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Jan van Eyck
door J. Goekoop-de Jongh.
Er zijn nu reeds twee jaren verloopen, sedert in de literatuur der kunstgeschiedenis
een boek verscheen, dat hèt standaardwerk over de kunst der van Eycken moet
genoemd worden, het boek*) geschreven door W.H. James Weale, den bekenden
kunstcriticus, den eerste, die op wetenschappelijke wijze dit vroeger geheel ongekende
gebied van de kunst heeft onderzocht.†)
Uiterlijk is het boek als bijna alle engelsche uitgaven, door zijn royalen druk en
zijn linnen band, waarop het mooie engelsche type van gouden letter, door zijn 41
photogravures en 99 andere reproducties, een kostbaar stuk, terwijl de inhoud de
groote en niet genoeg te schatten waarde heeft van geheel en al materiaal te zijn van
feiten, van gegevens en dokumenten, zonder literaire pretensie, zooals ook de schrijver
zelf uitdrukkelijk in zijn voorrede zegt, maar geschreven zuiver en alleen met het
wetenschappelijk doel om als studie-materiaal te dienen voor de vroege 15 eeuwsche
kunst.
Het zeer kleine gedeelte opmerkingen van persoonlijken aard kan men daarom
ook gevoegelijk ter zijde laten, te meer, daar in dit gedeelte blijkt, hoe degeen, die
het meeste weet, niet altijd het meeste begrijpt, en dat James Weale met al zijn kennis
van feiten heel ver van het eigenlijk wezen der van Eycksche kunst afstaat, dit feitelijk
in het geheel niet doorvoelt.
De hoofdzaak is dat dit boek, doordat het alles bevat en heeft samengevat, wat
verspreid was in archieven en geschriften, de basis vormt voor iedere volgende studie
over hetzelfde onderwerp en de rugsteun is voor iedere aestethische en kritische
beschouwing.
Dergelijk werk heeft de kunstgeschiedenis als wetenschap zeer van noode; het is
de conditio sine qua non, waarop ieder aesthetisch oordeel gegrond moet zijn. En
wie zijne krachten aan het tijdroovende en weinig aantrekkelijke werk van verzamelen
en schiften geeft, heeft de dankbaarheid verdiend van allen die na hem komen en die
kant en klaar vinden, wat den voorganger jaren van zoeken heeft gekost.
Alleen al de bibliographie is het bezit van het boek waard; beginnende met het
jaar 1430 loopt zij tot 1908, dus over het tijdsverloop van bijna 500 jaar, terwijl niet
alleen de schrijvers en stukken volgens jaartal gerangschikt zijn, maar ook aan de
voornaamste werken uittreksels zijn toegevoegd, behelzende een bijzondere meening
of opvatting, waarachter dan nog dikwijls een kantteekening van den schrijver volgt.
Is het gedeelte der bibliographie, met dat der dokumenten hetwelk er aan
voorafgaat, het belangrijkste, het meest praktische gedeelte is de jaartallenlijst. Ze
opent het boek en geeft het voorbeeld hoe ieder wetenschappelijk werk moest
ingedeeld zijn, beginnende met de chronologie inplaats van ermee te eindigen, want
niets is onder het lezen ter vergelijking zoo gemakkelijk en praktisch als het altijd
klaar staan van een jaartallenreeks, die feitelijk een veel betere inleiding is dan een
betoogend voorwoord.
*) Hubert and John van Eyck. Their life and work by W.H. James Weale with 41 photogravure
plates and 99 other illustrations, many reproduced for the first time.
London: John Lane, The Bodley Head.
New-York: John Lane Company. MCMVIII.
†) Zie James Weale. Catalogue du musée de l'académie de Bruges 1861.
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Engelsch praktisch en degelijk is de opzet en indeeling van het boek; de geest die
eruit spreekt eveneens, tot op het nuchtere toe. De beschrijvingen zijn nauwkeurig
tot in de kleinste kleinigheden; het is een boek dat aan kritiek ontkomt, omdat er
geen persoonlijke meening in wordt verkondigd, maar een boek, dat als een
dictionnaire onontbeerlijk voor studie is.
Voor James Weale zelf bracht de samenstelling ervan een verrassende uitkomst,
doordat hij, gedwongen door de historische feiten, zijn vroegere opvatting geheel
moest laten varen als zou Hubert eigenlijk de grootste der
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broeders zijn en de rechthebbende op het voornaamste gedeelte van wat als van
Eycksche kunst wordt beschouwd. Want uit de gegevens bleek, dat over het werk
van Hubert al even weinig bekend is als over zijn leven, eigenlijk gezegd niets en
dat tijdgenooten slechts van Jan spreken en alleen bij gerucht weten dat er een oudere
broeder bestond, terwijl zij allen unaniem de groote ontdekking van de olie als
bindmiddel der verwen aan Jan toeschrijven en hém als den meester beschouwen.*)
Hierin heeft James Weale zich gewonnen moeten geven, maar toch heeft hij zich
niet los kunnen maken van de dwaze opvatting als zou ieder der broeders een deel
van het Altaarstuk te Gent hebben geschilderd - een opvatting, die zooals bekend is,
een eeuwig punt van strijd in de kunstkritiek vormt en dit ook wel zal blijven, totdat
men zal hebben ingezien dat zij berust op een misverstand.
Want in plaats van zich aan het oordeel der tijdgenooten te houden en aan het werk
van Jan van Eyck als maatstaf, heeft men zich door een valsch opschrift van de wijs
laten brengen en eenmaal een voorstelling in het leven geroepen, die moeielijk te
vernietigen zal zijn.
Het opschrift, dat pas in de 16e eeuw door een restaurator op de lijst werd gezet,
later werd overgeschilderd en in 1823 weer werd ontdekt, mist, afgezien van zijn
eigenaardig Latijn, allen grond van waarschijnlijkheid.
Het is daarom, dat ik als titel boven dit artikel zet ‘Jan van Eyck’, omdat Hubert
slechts beteekenis heeft gerangschikt in het leven van Jan en niet als zelfstandige
persoonlijkheid, gelijk ik in hetgeen hier volgt hoop aan te toonen, mij daarbij
beroepende op de historische feiten, in het boek van James Weale verzameld, en
verder op dat wat ik als het wezen van de kunst van Jan van Eyck meen te erkennen.
Hoewel het geboortejaar van Jan van Eyck niet bekend is, komen wij door het jaartal
1410, het tijdstip van de ontdekking der olieverfkunst, tot de gevolgtrekking, dat
eenige jaren van zoeken aan deze gewichtige vondst moeten zijn voorafgegaan en
dat Jan dus minstens 20 jaar was toen hij tot de ontdekking kwam en dus niet na
1390 geboren is.
Ook blijkt uit het jaartal 1410, dat hij al heel jong in het ‘vak’ kwam, in de leer
bij zijn minstens 20-jaren ouderen broeder Hubert, den schilder van beelden en altaren
in het kleine Eyck.
Eyck behoorde met zijn klooster van St. Agnes tot het bisdom Luik; in de omgeving
van het klooster, dat gelijk nu nog in ieder klein katholiek plaatsje, het middelpunt
vormde, was Hubert geboren en getogen. Hij was van de generatie die werkte voor
de kerk, gelijk de monniken werkten, als van zelf sprekend en zonder ander verlangen.
Hubert was de handwerkman, de versierder, de kerkschilder, die de kunde van het
vak aan zijn broeder leerde, gelijk hij die zelf geleerd had, hem als een vader zijn
eigen werkwijze meedeelde en altijd zich zelf bleef, dat is in dienst der kerk, niets
wetende van de begeerte en het hunkeren van de jongere generatie om vrij te komen
van den dwang en zich zelf te zijn.
In Jan zat de geniale aanleg en de hartstocht en onrust van te willen leeren, te
zoeken, te bemachtigen wat hem het hoogste was: kleur en licht.
Men kan zich het leven van beide broeders, samen werkende in het stille Eyck
zeer goed voorstellen. De oudere, toen al volwassen man, tevreden in wat hem te
doen gegeven werd, de jongere die, na de beginselen bij den oudere geleerd te hebben,
*) Vasari noemt pas in zijn tweede uitgave den naam van Hubert.
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dezen ineens over het hoofd groeide en zelfstandig bezig was met wat hèm boeide
en, ontevreden over hetgeen hij tot stand bracht, steeds anders en beter trachtte te
werken, totdat hij - zooals van Mander zoo aardig vertelt*) - vond: ‘met veel
ondersoeckens dat de verwe gemenght met zulke olyen (Lynsaet en noot-oly) haar
seer wel liet temperen en wel hardt drooghde en droghe wesende het water wel
verdraghen mocht dat d'oly oock de verwen veel levender maecten en van zelfs

*) C. van Mander, ‘Het leven der doorluchtighe Nederlandtsche en Hooghduytsche schilders.’
Alckmaer 1604 (Amsterdam 1618) fol. 123 v.
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1. HET LEVENDE WATER (MADRID, PRADO).
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een blinckentheyt deden hebben sonder dat men se verniste.’
Hoe moet hij ‘hooghlyck verblijdt’ zijn geweest met zijn kleuren die l e v e n d e r
werden. Nu kon hij schilderen, zuiver schilderen, nu had hij de techniek in handen,
waarmee hij alles kon uitdrukken wat hem boeide. Niemand kende of vermoedde
iets van zijn kunst; deze tijd waarin hij zich zelf kon volmaken, zonder dat het gerucht
over zijn werk de wereld doordrong, moet voor hem de gelukkigste in zijn
schildersleven geweest zijn.
Hubert zal zeker Jan geholpen hebben met diens experimenten, maar of hij ooit
zelf de nieuwe techniek van zijn broeder gebruikt heeft, is zeer twijfelachtig. Zij
voorzag bij hem niet in een behoefte, de kleur als zelfstandigheid had in zijn werk
geen beteekenis en hij was nu eenmaal volgroeid in de oude manier, zoodat hij zich
niet meer kon inleven in een geheel andere wijze van werken.
Jans werk moest door het heel ander aanzien al heel gauw bekend worden en hij
zelf voelde zich ontgroeien aan zijn omgeving. Hij wilde het oude Eyck uit, de wereld
in. Heel natuurlijkerwijze was het de bisschop van Luik die hem tot zich trok.
Deze, Jan van Beieren, de bisschop in naam, die brandde van ongeduld om zich
van het bezit van zijn broeder, Willem van Beieren, graaf van Holland meester te
maken, en de meest wereldsche aspiraties had, beschouwde zijn omgeving als een
hof en zich zelf als een vorst.
Hij kon Jan van Eyck goed als schilder en als gezant gebruiken. Zoo kwamen
beide broeders in Luik, Hubert ging met Jan mee. Eerst later toen Jan met Jan van
Beieren naar Holland ging, scheidde zich hun leven en trok Hubert naar Gent, waar
het laatste werk vóór zijn dood (het versieren van een altaar en een beeld) getuigde
hoe hij altijd dezelfde stille versierder was gebleven van de dagen in het oude Eyck.
Jan had al dadelijk voor den vorstelijken bisschop een groot altaarstuk te maken,
dat in kopie bewaard is gebleven:*) ‘de Fontein van het Levende Water’, een
symbolische voorstelling van het Christendom.
Dit altaarstuk is het eenige onder het geheele werk van Jan, dat de elementen heeft
van de oudere kerkelijke kunst, zooals hij die door Hubert had leeren kennen: het is
gecomponeerd als een muurschildering op vlakken achtergrond en de schildering is
ondergeschikt gemaakt aan den architecturalen opbouw. Jan is hier duidelijk de
leerling van zijn broeder hetgeen op een samenwerking kan wijzen en het gerucht
in de wereld bracht, dat later de stof voor het valsche opschrift werd. Waarschijnlijk
schilderde Hubert de torenachtige nis met de 17 beelden, die hem zeker gemakkelijker
afging dan aan Jan.
Voor Jan was meer weggelegd de schildering van het midden- en onderste gedeelte,
van de weide met bloemen, van het water, van het levende element.
Dadelijk openbaart zich daarin zijn aanleg. Hij was vóór alles een profaan schilder,
een schilder der werkelijkheid; de kerkelijke vormen waren de uiterlijke van den tijd,
die aanhangsel waren, terwijl de werkelijke waarde voor hem lag in het realisme, in
de naar de natuur bekeken wijze van uitbeelding.
Het water met zijn tinteling en weerkaatsing, met zijn opvangen van licht en
schaduw, trok Jan aan; overal vinden wij het in zijn werk terug, hier in het eerste
groote stuk onder de kerkelijke benaming, later onder de gewone, meest profane
vorm van waschwater, gegoten in een bekken of druipend uit een spons.
*) Te Madrid in het Prado. Er waren vele kopiën van.
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Voor zulk een temperament was als van zelf weggelegd de aanleg voor het portret;
men kan de kracht, die van zijn portretten uitging, navoelen in deze copie (afb. 1)
en men begrijpt ten volle, dat al deze menschen*) geleefd hebben en met naam
genoemd konden worden, dat niet alleen de twee portretten van Jan zelf en zijn
broeder ‘au vif’ zijn, maar ook van den vorst, achter wien Jan geknield is, van den
man met het ontbloote hoofd links, met achter zich de prior, voor wiens klooster het
altaarstuk hoogstwaarschijnlijk bestemd was.
Jan met zijn jong, fijn, spiritueel gezicht

*) Groep links.
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en het typisch gevormde oor, houdt zich afgewend, terwijl de breede figuur van
Hubert met zijn goedmoedig uiterlijk, op den voorgrond geknield is en Jan hem
daardoor eerde als den ‘auctor’, als zijn leermeester en zijn

AFB.

2. MARIA EN NICOLAAS ROLIN, 1422 (PARIJS, LOUVRE).

voorganger, aan wien hij zijn kennis dankte.
De vorstelijke persoon, achter wien Jan als ‘varlet’ geknield ligt, is ook een der
aanbidders van het Levende Water: eerst komt de hoogste kerkelijke macht, een paus,
een kardinaal en een bisschop, daarna de wereldlijke macht vertegenwoordigd door
een koning, duidelijk te herkennen aan de fransche lelie als symbool op de mouw,
den koning van Frankrijk dus (en geen keizer, zooals Weale zegt) en door een vorst,
achter wien een monnik een bisschopstaf vast houdt.
Deze vorstelijke bisschop is Jan van Beieren, de oude slimme vos, die geen middel
ontzien zou om te worden, wat hem gerechtelijk niet toekwam: graaf van Holland
en Zeeland.
Men ziet hoe deze groep spreekt meer dan een handteekening had kunnen doen,
omdat hij vertelt van toestanden en politieke verhoudingen, van het bisdom Luik met
zijn fransche cultuur en zijn vasthouden aan het
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groote Fransche rijk, van waar de beschaving over de wereld uitging.
Men moet zich de geschiedenis van ons land te binnen halen, om te begrijpen dat,
Jan van Beieren in zijn intriges en machinaties om Jacoba van Beieren, de dochter
van zijn in 1417 gestorven broeder Willem, te verjagen, tot grootsten vijand had den
jongen hertog Philips van Bourgondië. Gelijk toenmaals de gewoonte was, dat de
vorsten voor hun geheime missies hun schilders gebruikten, die bij hen als varlets
de chambre in dienst waren - heeft ook Jan van Beieren zeker Jan van Eyck naar
Bourgondië gestuurd.
Dat Jan er geweest is èn in dienst van den bisschop, bewijst het altaarstuk (afb. 2)
van Nicolaas Rolin, kanselier van Bourgondië, waarin de domtoren van Utrecht het
symbool is van hem in wiens dienst hij als schilder ging. Deze domtoren getuigt van
den politieken toestand die p.l.m. 1422 zijn vollen beslag kreeg, namelijk toen Jan
van Beieren werkelijk graaf van Holland was geworden. Voegt men hieraan toe het
feit, dat Nicolaas Rolin in 1422 kanselier van Bourgondië werd, dan voelt men
duidelijk hoe dit altaarstuk gemaakt is zeer zeker met de politieke bedoeling om den
kanselier Rolin tot vriend te houden, hetgeen niet het minst blijkt uit de overdreven
hulde in den vorm van de pauw, die het symbool der onsterfelijkheid is.
Niet alleen dat de uiterlijke omstandigheden, als de leeftijd van Rolin en de
symbolieke ordonnantie, op den tijd van even vóór het vertrek naar Holland wijzen,
maar de opzet met zijn miniatuurachtigen achtergrond, die een deel op zich zelf
vormt, zonder eigenlijk verband met den voorgrond te houden, laat nog duidelijker
de traditie der oude school zien. Ook de houding ‘en profil’ van Rolin, terwijl het
gezicht à trois-quarts genomen is, geeft het onhandige van de nog niet tot volheid
gekomen kunst, en het engeltje, dat Maria de krans op het hoofd drukt, herinnert nog
sterk aan de engeltjes uit het altaarstuk van het Levende Water.
Bourgondië was het eerste land dat Jan van Eyck leerde kennen; hij ging er blijkbaar
meermalen heen, zoodat Philips van Bourgondië toen reeds van hem hoorde en hem
later op grond van deze relaties in zijn dienst nam, dadelijk na den dood van Jan van
Beieren. Een acte van 1426*) zegt dit in zulke duidelijke bewoordingen, dat er geen
twijfel mogelijk is, of voor 1422 was Jan van Eyck in het Bourgondische land geweest.
Men zou zich kunnen verwonderen, dat dit land zoo rijk aan werken van bouwen beeldhouwkunst, niet meer sporen heeft nagelaten in het werk van Jan dan de
romaansche portiek, waarin hij de figuren van Maria en Haren aanbidder plaatste,
als niet juist in dit feit het grootste bewijs was gelegen van den aanleg van Jan, die
voor alles die van den s c h i l d e r was. Bourgondië kon hem niet geven wat hij zocht
en kon op zijn verdere zienswijze dus geen invloed uitoefenen†). Daarvoor waren
andere voorwaarden noodig; zijn aanleg, zoowel als zijn eerzucht dreef hem mee
met Jan van Beieren naar het land van atmosfeer, naar Holland.
Jan van Beieren vestigde zijn hof in de oude haghe der graven van Holland, in het
kasteel omgeven door de kleine kom der onderhoorigen midden in de duinstreek van
Holland.
*) Zie James Weale XXX.
†) Ik kan onmogelijk de opvatting deelen van den Heer F. Schmidt-Degener (Les ‘Sept Vertus’
de Jean van Eyck. l'Art flamand et hollandais. Janvier 1907).
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In dit kasteel kreeg Jan van Eyck zijn intrek en zijn werkplaats, waar hij met twee
helpers de opdrachten van zijn meester uitvoerde. Hij was niet de schilder alleen,
maar nam deel aan de hofhouding, gelijk hij in Luik ook in nauwe persoonlijke
betrekking tot zijn meester had gestaan. Hij ging mee op de groote valkenjachten een familielid van hem, ook een van Eyck, schijnt valkenier van den graaf geweest
te zijn - en zag de heerlijkheid van de hollandsche duinstreek en deze in een
ongereptheid, waarvan wij ons nu in dezelfde omgeving bijna geen denkbeeld meer
kunnen maken.
Om en nabij het grafelijk hof waren ‘de grafelijke wildernissen’ nu zoo goed als
verdwenen; vandaar gingen de jachtstoeten noordelijk in de richting van de oude
abdy van
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AFB. 3. DE HEILIGE RIDDERS. VLEUGEL VAN DE AANBIDDING VAN HET LAM, NA 1425 (BERLIJN, KAISER
FRIEDRICH MUSEUM).
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4. ALTAARSTUK DER AANBIDDING VAN HET LAM, BUITENKANT, 1430-1433 (BERLIJN).
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Egmond, in de streek van Vogelsang en Haarlem, zuidelijk naar den kant van 's
Gravenzande, de aloude landingsplaats der graven, en het punt van waar de overtocht
naar Engeland plaats vond. Nog ziet men daar de duinen in hare opeenvolgende
rugging met de weiden aan den zoom, met het korte struikgewas van eiken en
zeedennen op de hellingen, en de kleurige in 't wild groeiende bloemen van
koekoeksplanten, pijpkruid en vlier, en vooral met het glorieuse licht, met de
wonderbaarlijke atmosfeer, die alles dompelt in volheid van kleur.

AFB.

5. NICOLAAS ALBERGATI, CARDINAAL VAN ST. CROSS, 1432 (WEENEN, KEIZERLIJK MUSEUM).

Het kan niet anders of 't hollandsche duinland moest op Jan van Eyk een
buitengewonen indruk maken; hier had hij voor 't grijpen wat hij altijd voor zich zelf
gezocht had: de werkelijkheid - lucht en licht en kleur, het landschap.
Ook leerde hij in Holland kennen een kunst, levende van deze werkelijkheid en
bestaande naast en zonder afhankelijkheid van de kerk. Hij zag het werk van
kunstenaars, die, ofschoon geenszins de volmaking der techniek noch de nieuwe
wijze der schildering kennende zooals hij, meesters waren in de uitbeelding van kleur
en toon. Want er bestond een inheemsche schilderkunst; het land dat altijd hèt land
der schilderkunst is geweest, had natuurlijk zijn eigen schilders, lang vóór Jan van
Eyck in Holland kwam. Dat namen en werken verloren zijn gegaan, ligt grootendeels
daaraan, dat hier te lande de schilders stil voor zich zelf werkten, niet gesteund door
vorst of kerk, anderdeels aan het feit, dat door binnenlandsche oorlogen en
plunderingen het meeste is verloren gegaan.
Toch was er tot voor korten tijd een uiterst belangrijk stuk dezer vroeg hollandsche
schilderkunst over, n.l. het getijdenboek begonnen voor Willem IV, de zoogenaamde
Très Belles Heures de Turin. Daarin getuigt het blad waarop de landing van den
Graaf aan het strand te 's-Gravenzande is voorgesteld, van een landschapskunst,
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geheel vrij van conventie, zuiver realistisch en ècht Hollandsch,*) en ziet men de
school, waaruit Albert van Ouwater en Dirk Bouts kwamen, de tijdgenooten van Jan
van Eyck.
Carel van Mander heeft de overlevering bewaard, dat in Haarlem de eerste en
beste manier van landschap-schilderen is begonnen, terwijl de Italiaan Guicciardini,
die in 1567 zijn gedenkschriften over de Nederlanden uitgaf, de eenige is, die vóór
Jan van Eyck als schilder noemt een ‘Martino d'Olanda’, een Maarten van Holland.
De naam Maarten is een specifiek Utrechtsche; men kan zich dus best voorstellen
dat een Maarten van

*) Men zie voor de beteekenis die dit handschrift voor onze landschapskunst heeft: Het
Hollandsche Landschap in Ontstaan en Wording, door Dr. Johanna de Jongh. Martinus
Nijhoff, 's-Gravenhage. 1904.
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Utrecht naar Haarlem trok, zooals later een Albert van Ouwater, dat hij naar
's-Gravenhage kwam waar het hof leefde, zooals ook later Albert van Ouwater zou
doen, en dat hij, die zelfs bij den vreemdeling bekend was, de maker was van de
Hollandsche bladen in het getijboek van Willem IV.
Hoe het ook zij, een voldongen feit is het, dat Jan van Eyck, in ruil voor de techniek,
het profane en zuiver landschappelijk element in de kunst leerde kennen door de
vroeghollandsche school en dat voor zijne geheel verdere ontwikkeling de jaren in
Holland daardoor de belangrijkste zijn geweest.
De onmiddellijke nawerking openbaarde zich dadelijk in het groote altaarstuk dat
Jan van Beieren hem in opdracht gaf, de Aanbidding van het Lam. Het stuk was
gewijd aan de naamheiligen van den vorst, aan Johannes den Dooper en Johannes
den Evangelist en moest een verheerlijking en apotheose van zijn gezag beteekenen:
achter het Lam, dat alle pausen, bisschoppen en heiligen der aarde kwamen aanbidden,
stond de Domtoren van Utrecht, het symbool van het Hollandsch gezag.*) En achter
St. Maarten, den Heilige van Utrecht, zou Jan van Beieren als eerste Ridder volgen,
terwijl in de nissen naast de in grisaille geschilderde beelden van Johannes den
Dooper en Johannes den Evangelist, hij en Jan van Brabant, zijn neef en
medebestuurder (in naam) als aanbidders moesten knielen.
Hoe sterk nu Jan van Eyck onder den invloed der hollandsche landschapsschool
gekomen was, blijkt uit het hoofdpaneel, de eigenlijke aanbidding, waaraan hij
dadelijk het formaat gaf, dat altijd het karakteristieke voor de hollandsche
landschapskunst is geweest, (het meer breede dan hooge) en uit het landschap dat
de golving kreeg van het duinland, met op den voorgrond de typische daar groeiende
bloemen; terwijl het meest echte hollandsche ligt in de atmosfeer, de speling van
licht en schaduw.
Een beschrijving te geven van alles wat op het altaarstuk is afgebeeld, is overbodig,
daar dit in ieder eenigszins uitvoerig werk over de van Eycken gedaan wordt, ook
door James Weale; ik wil mij slechts tot eenige opmerkingen bepalen.
Tusschen het tijdstip van opdracht en dat van voleindiging (na 1433) ligt een
tijdsverloop van meer dan tien jaren. In dien tijd had het talent van Jan zich steeds
meer ontwikkeld, zoodat hij, toen hij voor het laatste deel stond, noodzakelijkerwijze
werk maakte dat van het vroegere evenveel jaren in opvatting verschilde.
Vandaar dat het altaarstuk verschil in ontwikkeling laat zien, maar van één zelfde
persoon, hetgeen het zoo bijzonder belangrijk maakt voor de studie van Jans
schilderkunst, ook omdat het, door wat het aan inhoud bevat, de geschiedenis en
lotgevallen van de opdracht vertelt.
Het paneel n.l. met de Heilige Ridders (afb. 3) toont dat toen Jan van Eyck dat
maakte, Jan van Beieren juist was gestorven, dit is in 1425, want inplaats dat deze
onmiddellijk op St. Maarten volgt zooals moest, ziet men de jonge, onbeduidende
figuur van Jan van Brabant, die toen alleen graaf was. Diens macht duurde niet lang,
want al gauw moest hij die afstaan aan den jongen Philips van Bourgondië, en zoo
komt het dat Jan van Eyck Philips als den graaf van Holland afbeeldde, met den
*) Prof. J. Six heeft het eerst gewezen op de beteekenis van de plaats die de domtoren van
Utrecht inneemt. De algemeene meening is dat Willem IV de opdracht gaf en wel aan Hubert.
Ten eerste weet niemand of Hubert ooit in den Haag is geweest en ten tweede kan het stuk
door de wijding aan de naamheiligen niet anders dan door Jan besteld zijn.
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kroon op het hoofd. Zelf kwam hij dadelijk in dienst van den nieuwen graaf, en ging
naar Brugge, waar het werk door gebrek aan bestemming bleef staan.
Met verlies van de bestemming, boette het ook wel iets van zijn kerkelijk en
pompeus karakter in en toen Jan van Eyck na eenige jaren van reizen en van ander
werk tot zijn zeker heel geliefd altaarstuk waarin zulke mooie gegevens waren,
terugkeerde en zijn zuiver realistische kracht tot uiting bracht in de figuren van Adam
en Eva, werd het altaar-*)

*) Men zie naar aanleiding van de persoon achter Jan van Brabant het artikel van Prof. J. Six.
A propos d'un repentir de Hubert (?) van Eyck in de Gazette des Beaux-Arts. XXXI 177-187.
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stuk eenvoudig het altaar van Adam en Eva genoemd.
Hoe was Jan van Eyck veranderd sinds hij zijn vrouwelijke en andere heiligen van
het middenpaneel schilderde. In zijn eigen ontwikkeling was de soberheid en eenvoud
gekomen die de volheid van talent medebrengt, en daarbij had hij in 't zuiden een
zonnig-weelderige natuur gezien waarin de menschelijke gedaante is een schoonheid
op zich zelf, waar zij om haar zelfswil bewonderd wordt als ieder ander ding, en had
hij in Brugge Italianen leeren kennen, Florentijnen en de kunst van hun land.

AFB.

6. JONGE HUMANIST, 1432 (LONDEN, NATIONAL GALLERY).

En zoo kwam hij tot het schilderen van de naakte figuur, van het naakte model.
Hij gaf zijn studie den naam van Adam en Eva, dat kon nog niet anders, hoewel de
figuren voor hem alleen de werkelijkheid waren, die hij zoo waar, zoo zuiver mogelijk
trachtte te volgen.
In deze verbazingwekkende schildering, die als naaktschildering misschien het
volmaakste is, wat ooit gemaakt werd, ontbreekt dan ook het psychisch element
geheel, wat juist later de figuren van Masaccio tot de klassieke Adam en Eva maakte:
de uitdrukking van wanhoop en schaamte, in hun wegvluchten uit het Paradijs, ligt
buiten de sfeer van Jan. En hierin zie ik de kenmerkende eigenschap van zijn
Noord-Nederlandschen, Hollandschen aanleg. Een Vlaming zou nooit vrede kunnen
hebben met deze figuren zonder eenige beweging of uitdrukking; hij zou het meer
naar den buitenkant zoeken: Adam zou van schaamte moeten ineenkrimpen, Eva van
't zelfde. Ten bewijze denke men aan de grimaces en vertrokken gezichten der
Dolorosa's en andere figuren in het werk van Roger van der Weyden etc. of aan de
zinlijke, schoongevormde Eva van Rubens, dit in tegenstelling met bijv. de bepaald
leelijk realistische Eva van Rembrandt in een der vroegste etsen.
Jan van Eyck deed ook niet-Italiaansch al was het gegeven als onderwerp afkomstig
van de Italiaansche kunst. In de Noord-Nederlandsche bestond wel het naakte model
voor de manlijke figuur in den vorm van Lazarus, herrijzende uit het graf, maar niet

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 20

228
voor de vrouwelijke. Vandaar ook de groote faam die dadelijk van deze figuren
uitging.
Een zelfde grootheid en eenvoud en buitengewone schildering ligt in de figuren
diergenen, die het altaarstuk van Jan van Eyck overnamen en gedachtig aan de
vroegere bestemming en aan de wijding der beide Heiligen, het lieten plaatsen in
een kapel van de St. Janskerk te Gent.
Jodocus Vijt en Elisabeth Borluut waren de schenkers, wier attributen en wapens
werden aangebracht in de paneelen tusschen die der Verkondiging (afb. 4); op het
linker ziet men door 'n romaansche twee-boogige balustrade een stadsgezicht waarin
twee monumenten de opvallende zijn; de toren gezien, door den linkerboog, stelt de
Beffroi van Gent voor, en het groote hoekgebouw, gezien door den rechterboog, het
oud-gothische stadhuis*).

AFB.

7. MARGARETHA VAN EYCK (BRUGGE, MUSEUM).

In werkelijkheid staan deze gebouwen niet zooals ze hier bij elkaar gezet zijn,
maar het was Jan van Eyck niet om de werkelijkheid te doen†), wel om het feit van
het Stadhuis en de Beffroi, omdat deze het attribuut van Jodocus Vijt beteekenden,
die in 1433 burgemeester van Gent was geworden*); het wapen de drie staven bracht
hij boven het kapiteel van het zuiltje aan.
Het stilleven op het paneel daarnaast: de in een gothische nis hangende koperen
ketel met waschbekken en aan een staaf hangende handdoek is het embleem van
Elisabeth Borluut en wijst op de werken van weldadigheid in navolging van haar
*) In 1595 werd deze gevel vervangen door een in renaissance stijl, terwijl de andere zijgevel
- hier niet zichtbaar, reeds in 1518 werd veranderd in ‘style flamboyant’.
†) Het is daarom ongerijmd om dit stadsgezicht te willen identifiseeren met een oud gedeelte
van Gent gelijk A. Heins heeft willen doen (Une vue de Gand peinte par Hubert van Eyck!)
Gand 1907.
*) Daarom was het altaarstuk niet in 1432 voltooid, gelijk het valsche opschrift zegt, of gelijk
men het heeft willen lezen.
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naamheilige St. Elisabeth van Hongarije, die de armen waschte en verzorgde. Het
driebladig venster, ‘oculus’ heeft den vorm van haar wapen van de drie harten.
Ik moet hierbij opmerken, dat men nooit eenige uitlegging aan dit stilleven heeft
gegeven, noch zich heeft afgevraagd, wat dit wel voor beteekenis mocht hebben.
Ook James Weale niet, terwijl toch het logische verband van deze twee zoogenaamde
wapenborden met de schenkers heel duidelijk is en men voor de symbolische
voorstelling van de persoonlijkheid van Elisabeth een zeer bekend punt van
vergelijking heeft: n.l. de figuur van de H. Elisabeth op den vleugel van het altaar
van St. Sebastiaan door Hans Holbein den jongere (± 1515) waar de heilige het water
schenkt uit de kan in een bekken, dat een melaatsche ophoudt.
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De schildering door Jan is meesterlijk; het prachtig wit van den handdoek, het
flikkeren van het koper - in alles ligt de diepte en atmosfeer, die den meester van het
licht kenmerken.
Des te opmerkelijker is het dat de bijeen gezette stukken stad: stadhuis en beffroi,
niet het leven hebben van het plein-air - eigenlijk heel natuurlijk, want Jan van Eyck
had ze zoo niet gezien. Maar wel had hij de huisjes gezien die schitteren in zon door
de open boogramen van de paneelen der Verkondiging. Die zijn genomen ‘au vif’;
ze zijn gedompeld in de zon, vogels vliegen door de lucht, het is één straling van
licht, hetgeen niet beter kan worden beschreven dan met de woorden van den
geschiedschrijver Marcus van Vaernewijck*) - ‘men ziet duer zeker veinsteren, in
een strate van een stadt niet alleene den dack ghemackt, maer de c l a e r h e y t d e r
zonne boven up den dack. Die schilders weten wel wat ic
z e g g h e .’
De schilders begrijpen het 't beste en ze zouden de kunstgeleerden uitlachen als
ze hoorden beweren dat het stilleven van Elisabeth niet van dezelfde hand kon zijn
als het stukje stadsgezicht op het paneel der Verkondiging, omdat in het eerste de
lijn der zoldering hooger is dan op het laatste!†) En de schildering dan, zouden zij
vragen?
De schildering juist maakt het altaarstuk van Adam en Eva tot het levenswerk van
Jan, waarin men iedere periode van ontwikkeling kan volgen en waarin hij de
geleidelijke lijn volgt van het komen tot eenvoud en beperking na volheid en vulling.
Men volgt tevens de langzame werking van de laatgothische kunst, zich uitende in
de figuren van God, Maria en St. Jan, pronkende in praal en edelsteenen - tot in de
vroeg-renaissance, die naar natuur en werkelijkheid vroeg en het model bestudeerde.

AFB.

8. MANSPORTRET 1433 (LONDEN, NATIONAL GALLERY).

*) ‘Van die Beroerliche Tijden in die Nederlanden, 1566-1568’.
†) James Weale.
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De studie van het portret kon niet anders dan welvaren bij deze nieuwe strooming;
ze was ook de beste vorming voor het beoogde doel.
Sinds de voltooiing van het altaarstuk werd voor Jan van Eyck het portret de
hoofdzaak; ook zijn uiterlijke levensomstandigheden werkten daartoe mee, daar
Philips van Bourgondië hem vooral gebruikte als schildergezant, die portretten moest
maken van
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persoonlijkheden die de vorst aanwees, niet om de kunst, maar alleen uit een zakelijk
oogpunt.
Vele van deze officiëele portretten zijn jammer genoeg verloren gegaan, o.a. van
Bonne van Artois, van Isabella van Portugal, van Jacoba van Beieren, maar toch kan
men door een enkel zien, hoe plastisch waar en innerlijk levend deze portretten waren.
Hoe spreekt de kop van Albergati (afb. 5), den italiaanschen kardinaal (1432),
door het fijn-spiritueele, atavistisch beschaafde in het grove omhulsel der
olifant-achtige huid! Dit portret is zonder attribuut, zonder handen of iets dat de
omgeving aangeeft. De kardinaal was zoo bekend, dat de cappa clausa voldoende
was om zijn waardigheid uit te drukken.
Iets anders is het met het portret van den Jongen Humanist (afb. 6) uit hetzelfde
jaar, die als teeken van zijn studie een rol met een grieksch opschrift in de rechterhand
houdt. Afgezien van het buitengewone karakteristieke van den kop, is het typisch
echte-Van Eycksche de schildering van de rol papier die glanst en de schaduw werpt
op de hand.
Een jaar later, in 1433, maakt Jan van Eyck een portret (afb. 8), dat allerminst iets
officieels of geleerds heeft, maar veel meer bedoeld is als een familieportret. Het
stelt voor een oude man, het hoofd gewikkeld in een doek; volgens de gelijkenis
houd ik het voor het portret van den vader zijner vrouw, geschilderd misschien ter
gelegenheid van het huwelijk, waaruit in 1434 het eerste kind geboren werd.
Men vergelijke hiernaast het portret van zijn vrouw (afb. 7) en zie hoe beiden den
karakteristieken trek om den mond hebben.
Tusschen beide portretten - het laatste is van 1439, komt het portret van Jan de
Leeuw (afb. 9), den goudsmid (1436). Een heldere kop met veel wil, veel kracht.
Des te opvallender is de inferioriteit van de hand, die alleen beteekenis heeft als
draagster van het attribuut, nièt der persoonlijkheid.

AFB.

9. JAN DE LEEUW 1436 (WEENEN, KEIZERLIJK MUSEUM).
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Jan van Eyck was groot in het portret, maar onaantastbaar groot was hij in het
voelen en weergeven van licht en kleur in de begrenzing van het binnenhuis. Als
interieur-schilder staat Jan van Eyck buiten de Vlaamsche kunst en vindt hij alleen
zijn weerga in Jan Vermeer van Delft, wiens onmiddellijke geestelijke voorganger
hij is.
De Moeder met het Kind (afb. 10) (Museum te Frankfort) is het eerste binnenhuis,
waarin hij de schoonheid van het stilleven, zooals wij dit op het wapenbord van
Elisabeth Borluut hebben gezien, in een besloten ruimte tot volle recht laat komen:
de zon schijnt zoo sterk tegen het ondoorzichtbare,
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gebrande glas, dat de koperen bak een straal opvangt en het water tintelt. Altijd het
water! Dit is voor Jan een levende schoonheid, die hij altijd weer zoekt.
Hier liggen ook de oranjeappels in het kozijn, die later in het interieur van Arnolfini
zullen prijken voor open raam. Jan voelde de schoonheid en glans van dezen pracht
als het symbool van zuidelijke weelde en warmte; het was hem een genot ze te zien
prijken in een omgeving van zon en donker hout en koper, waarbij de kleur des te
feller schitterde.

AFB.

10. MARIA MET HET KIND, 1433 (FRANKFORT, STAEDEL'S MUSEUM).

Na dit interieur komt het mooiste schilderij van de 15de eeuw: Arnolfini met zijn
vrouw (1434. National Gallery te Londen). Al meermalen heb ik over dit meesterwerk
gesproken; ieder keer zie ik weer iets nieuws en schoons en ik geloof dat er maar
één schilderij is dat dit in sterkte van kleur en licht evenaart, nl. de Melkmeid van
Vermeer.
Men zie slechts het detail van de rozekrans en van den spiegel. Met welk een
felheid van schittering weerkaatsen de amberen parels tegen den muur. Naast dit
kleine stukje zou als voorbeeld van schildering tegen een muur, gezet kunnen worden
het Puttertje van Carel Fabritius (Mauritshuis). Voorwaar, Jan van Eyck was de eerste
van de groote school van Delft!
Welke richting moest deze hartstocht voor licht uitgaan? Die van de zuivere, profane
kunst, zonder opdracht van kerk of vorst, van de kunst alleen om het schoone. De
Eva van vroeger, toen de eenvoudige naakte vrouwenfiguur, werd later een courtisane,
een Venus gelijk!
Uit de beschrijving van den Italiaan Tacio weet men, dat in de verzameling van
een zekeren kardinaal Ottavianus, een schilderij van Jan van Eyck was, voorstellende
eenige vrouwen-figuren van schoone gestalte, die uit een bad kwamen en licht
omsluierd waren, met doorzichtige linnen draperieën. Van een dezer waren gezicht
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en bovenlijf zichtbaar, terwijl een spiegel het overige gedeelte van hoofd en lichaam,
weerspiegelde.
Niets in het schilderij was merkwaardiger dan de spiegel,
waarin iedere kleinigheid werd weerspiegeld juist als in een
echten spiegel!
Herkent men in deze beschrijving niet ten volle het èchte van het werk en ziet men
niet dadelijk, hoorende van den spiegel, dien van het stuk van Arnolfini?
Men merke op, dat dit schilderij volkomen genrestuk is, dat zelfs niet van portret
sprake is.
Van dit onderwerp maakte Jan verscheiden variaties. Een dergelijk stuk was in de
schilderijenverzameling van Cornelius v.d. Geest te Antwerpen, hetgeen blijkt uit
een
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schilderij, dat Willem v. Haecht in 1628 van deze verzameling maakte.
Een naakte vrouwenfiguur is bezig aan haar toilet. Zij drukt de spons uit, terwijl
een dienstmaagd gereed staat met een karaf. Beide figuren worden weerkaatst in een
ronden spiegel, hangend voor het open raam waardoor de zon in het vertrek schijnt.
Op den voorgrond zijn afgebeeld een paar houten sandalen en een bologneesche
hond.
Hoewel de afbeelding een 17 eeuwsche copie is - duidelijk zichtbaar aan het
kostuum van de dienstmaagd - voelt men in de copie toch dàtgene, wat het bijzondere
en schilderachtige in het oorspronkelijke schilderij heeft moeten zijn.
Zoo was de kunst van Jan van Eyck geëindigd met het genrestuk. De oorzaak lag
natuurlijk in den aanleg van Jan, maar niet minder in den geest van den tijd. Het
echte godsdienstig gevoel was reeds lang dood; de kerkdienst was voornamelijk een
uiterlijke, de middeleeuwen hadden afgedaan.
Er waren teekenen van een nieuwen tijd; van het naderkomen der vrijmaking, van
de renaissance.
Jan van Eyck maakte tijdens zijn leven dit wordingsproces door; Hubert, de veel
oudere, opgegroeid in de oude traditie, was in deze gestorven. Maar voor Jan had
die in waarheid nooit bestaan; hem had steeds de werkelijkheid aangetrokken, en ten
slotte het erotisch element, de vereering van de vrouw, waarvan later de geheele
renaissance vervuld zou zijn.
In de Venetiaansche kunst ziet men dezelfde ontwikkelingsgeschiedenis bij
Giovanni Bellini, den jongeren tijdgenoot van Jan van Eyck, die eerst dè schilder
van de Madonna met het Kind was, later interieurs maakte en als laatste werk
schilderde paneelen voor een kast, waarop werd afgebeeld een naakte Venus, door
Amors getrokken in een boot!
Wanneer men nu bedenkt, dat na Jan van Eyck in Vlaanderen een heele generatie
kwam, die geestelijk bleef voortleven op de uiterlijke kerkelijke vormen, en dat, na
‘de Vrouwen in het Bad’ kruisigingen, verkondigingen, aanbiddingen geschilderd
werden, alsof nooit iets anders had bestaan, dan voelt men dat voor Vlaanderen Jan
van Eyck niet geleefd had en wanneer men dan bedenkt, dat de Vlaamsche kunst,
na de vrijmaking der renaissance, nooit haar uiterlijk-decoratief karakter verloor,
nooit de kunst werd van het licht en het binnenhuis, dan komt men tot de
noodzakelijke gevolgtrekking, dat voor het werk van Jan van Eyck het
aanknoopingspunt n i e t gelegen is in de Vlaamsche school, maar enkel en alleen in
de Hollandsche.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 20

233

OVERZICHT OVER EEN GEDEELTE VAN PORT SUNLIGHT.

Tuinsteden door J.H.W. Leliman.
Sedert eenige jaren doet onder den naam van ‘tuinstadbeweging’ een streven van
zeer veelzijdig, zoowel economisch, hygiënisch als aesthetisch belang, van zich
hooren en spreken. Duitschland is het uitgangspunt der theorie, Engeland zag de
eerste praktische verwezenlijking der verkondigde denkbeelden.
De beweging, in kleinen kring begonnen, en als utopie, als onbereikbaar ideaal
door velen in den aanvang spottend tot een spoedig en roemloos einde voorbestemd,
is dank zij eene levendige propaganda, nu tot bijna alle landen doorgedrongen. In
verschillende hunner kan zij, wat meer zegt, wijzen op direkte of indirekte resultaten.
Elders is zij, hoewel van instemming verzekerd, nog latent en werd, gelijk in ons
land, de beginsel-progaganda nog niet aangevat of georganiseerd.
Een der konklusies, aangenomen op het Internationale Kongres van Sociale Hygiëne
en Demographie in 1907 te Berlijn gehouden, betrof de tuinsteden. In deze konklusie
kwam duidelijk de groote beteekenis uit die in het belang der volkswelvaart aan het
denkbeeld der tuinsteden gehecht werd. Zij luidde:
‘Het kongres ziet in een ingrijpende woning- en grondbezitreform eene wezenlijke
bevordering der volksgezondheid. Het beveelt aan om bij de ontwikkeling van
bestaande plaatsen, zoowel als bij de stichting van nieuwe vestigingen het beginsel
der Tuinstad tot grondslag te kiezen, hetwelk in de verschillende kultuurstaten
hygiënisch voorbeeldige stichtingen heeft in het leven geroepen of doende is ze tot
stand te brengen.’
En dat de beweging niet stil staat maar hare denkbeelden voortdurend in steeds
ruimeren kring nieuwe aanhangers werven, blijkt uit de berichten over de stichting
van telkens nieuwe tuinsteden of daaraan verwante kolonies, die 't zij geheel, 't zij
gedeeltelijk op gelijke beginsels zijn gebaseerd.
De in het laatst van 1908 te Amsterdam en Rotterdam tentoongestelde
‘Wandersammlung’ der ‘Deutsche Gartenstadtgesellschaft’, heeft een, zij 't ook
geenszins volledig denkbeeld, gegeven van hetgeen in de richting der
tuinstadbeweging werd nagestreefd of alreeds bereikt was.
De populariteit die zij geniet, is volkomen verklaarbaar. Maar dezelfde beloften
welke dien opgang verklaren, maken het tevens duidelijk waarom ditmaal tusschen
het beginsel en zijne verwezenlijking nog dieper klove moet gapen dan bij nieuwe
denkbeelden zich gemeenlijk opent.
Het groeien der steden leidde tot ervaringen die eene reaktie aanmoedigden. Had
een algemeene neiging duizenden en nog eens duizenden gedreven naar de centra
van nijverheid en handel, daarna kwam de tijd waarin velen, wien de omstandigheden
het
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toestonden, wel de stad wilden ontwijken om ‘buiten’ hygiënischer en aangenamer
levensvoorwaarden te zoeken. Voor hen zal de naam ‘tuinstad’ een aangename klank
hebben.
De naam ‘tuinstad’ zonder meer is echter in staat tot eenig misverstand te leiden.
In dien naam immers spreekt niet het principiëele, hervormende karakter dat de
stichting volgens den vader van het denkbeeld behoort te kenmerken. Men zou ook
plaatsen als Bussum, Hilversum, Bloemendaal, de villawijken bij of om onze groote
steden in het algemeen, bij de tuinsteden willen rangschikken. Een tuintjes-stad is
evenwel niet identiek met een tuinstad. Doorgaans leveren dergelijke forenzenplaatsen
veeleer een parodie op het begrip ‘buiten’.

DE ARBEIDERSKOLONIE GMINDERSDORF BIJ REUTLINGEN.

Hun aanleg is doorgaans begonnen met de brutale vernietiging van bestaand
natuurschoon. Nu kan afbraak de eerste stap zijn tot schooner opbouw. Maar, helaas,
als wij eens in onze villa-kolonies, in onze voorsteden rondzien, dan pleegt het
eindresultaat niet den vandalistischen aanvang te rechtvaardigen. Met eenig meerder
overleg, met een sprankje fijner gevoel was in menigen aanleg oneindig grooter
schoonheid te bereiken geweest, en dat nog wel zonder dat de rendabiliteit verminderd
was. Integendeel. Het is als was bij den opzet van menige terreinonderneming bij
wijze van axioma de stelling aanvaard, dat het schoone en het nuttige, wel verre van
elkander tot de volledigste werking harmonisch te kunnen aanvullen, twee
tegenstrijdige machten waren.
Vele faktoren werken in die betreurens-waardige richting samen. Het wanbegrip
van terreinspeculanten gaat hand in hand met dat van gemeentebesturen, die, nemen
wij aan onbewust, o.a. door klakkeloos over te nemen de, in verordeningen van groote
steden rationeele bepalingen betreffende wegbreedten, rooilijnen of bouwwijzen en
wat niet al, vaak het hunne doen om het landelijke karakter te onderdrukken.
Met betrekking tot zulke plaatsen zou de betiteling ‘tuinstad’ in menig opzicht,
en bijzonderlijk in den zin der tuinstadbeweging, geheel ten onrechte gebruikt wezen.
Want plaatsen als de zooeven genoemde, beantwoorden juist niet aan het kriterium
der ‘tuinstad’. Integendeel, zij druischen juist tegen haar beginsel in. De tuinstad is
het uitvloeisel van een dieper en meeromvattend programma. De beloften van dit
programma zijn vele en velerlei. Voor schier elkeen bieden zij, als 't ware geheel
ongezocht, wat wils. De algemeene secretaris der duitsche ‘Gartenstadtgesellschaft’
mocht in een zijner propagandageschriften terecht schrijven: ‘Die
Gartenstadtgesellschaft hat gerade deshalb in verhältniszmäszig kurzer Zeit so viel
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Sympathiën gewonnen, weil sie die wirtschaftlichen Grundlagen für Wohnverhältnisse
zu schaffen
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versucht die für viele Gegenstand der Sehnsucht sind’... en, zoo mag aan deze
aanhaling veilig worden toegevoegd, dat waarschijnlijk nog wel langen tijd zullen
blijven, anders gezegd, nog langen tijd als lok- en aantrekkingsmiddel kracht kunnen
uitoefenen.
De tuinstadbeweging stelt zich in de eerste plaats een eminent praktisch doel. Zij
wil het even omvangrijke als die pingrijpende, het bij uitstek moeielijke sociale
probleem onzer dagen,

DUBBELE ARBEIDERSWONING DER KOLONIE GMINDERSDORF.

het woningvraagstuk in de groote steden, een stap nader brengen tot eene bevredigende
oplossing. ‘In haar uitgangspunt is de tuinstad een onderdeel van de
woningreformbeweging, een uit Engeland afkomstig voorstel tot eene grondige
oplossing van het stedelijk arbeiderswoningvraagstuk. Door den vorm dien zij uit
redenen van economie, hygiëne en kultuur aanneemt, wordt de tuinstad tevens een
veel omvattend programma van binnenlandsche kolonisatie en agrarische hervorming’.
Sedert opnieuw meer en meer werd ingezien dat de schoonheid toch werkelijk een
faktor is voor een zij 't ook bescheiden levensgeluk, drong gaandeweg het besef door
dat er niet alleen bestond eene woningellende in socialen zin. Het woningvraagstuk
had eene zijde welke niet was te verhelpen door wettelijke voorschriften op soliditeit
van bouw, tegen overbevolking en dergelijke.
Niet minder prikkelend - al voelde men haar ook niet aan den lijve - was de
artistieke woningellende. Tegen de schoonheid was minstens even zwaar gezondigd
als tegen de hygiëne of de gezondheidsleer. Men denke vooral niet dat de klacht
alleen de volkswoning zou betreffen. Zij is zoo algemeen mogelijk.
Hadden eens schoonheidszin en kunstvaar-
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DUBBEL HUIS TE BOURNVILLE.

digheid innige en treffende resultaten in de uitbeelding der woning bereikt, het wijde
veld der woningkultuur lag nu braak en verwilderd. Hierin verandering te brengen
stond mede op het programma der tuinstadbeweging. Het was er, naar voor de hand
ligt, echter slechts een onderdeel van.
De tuinstadbeweging stelt zich ten doel de groote steden, waar ook eer er sprake
van overbevolking behoeft te zijn, de menschen-opeenhoopingen oneconomisch
werken en de voordeelen der organisatie deels werden opgeheven door de nadeelen
welke uit haar omvang voortspruiten, te ontlasten door een decentralisatie der
nijverheid in de hand te werken. Zij sluit zich in dit opzicht aan bij eene reeds jaren
bestaande neiging der industrie om de groote centra te verlaten, en zich weer ten
platten lande te vestigen, 't geen door de verbetering der middelen van gemeenschap
werd mogelijk gemaakt. Die neiging is toe te schrijven aan finantiëele overwegingen,
misschien ook in dien zin, dat een opgewekte, gezonde en in hygiënische kondities
levende arbeidersbevolking tevens productiever is. Cadbury, de groote cacaofabrikant
deed met de stichting van zijne fabriek en modeldorp Bournville bij Birmingham
althans eene ervaring op, welke hij in deze woorden samenvatte, dat niets voor den
werkgever grooter voordeel oplevert, dan wanneer hij aan zijn werklieden in de
gezonde buitenlucht geeft: eene goede woning met voldoende loon en gelegenheid
om op eigen terrein te werken.
De tuinstad dus, wel verre van, als de in den aanhef bedoelde villawijken, de
industrie bij voorkeur uit te sluiten, trekt haar aan. Zij immers moet de kern der
nieuwe stad worden. Maar, met de ervaring zijn voordeel doende, zal men haar in
zekere banden houden en beletten dat zij in één opzicht bederft wat zij in andere van
nut was.
Hoe nu alle in de groote steden heerschende woningmisstanden op te heffen en
herhaling te voorkomen? De tuinstadbeweging heeft daartoe Faust's laatsten wensch
weer opgevat:
Solch ein Gewimmel möcht ich sehn,
Auf freiem Grund mit freiem Volke stehn.
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ten einde aldus, als 't ware op maagdelijken bodem van meet af aan op te bouwen,
zonder met handen en voeten gebonden te zijn aan bestaande toestanden.
Het oog van hen, die de tuinstadbeweging een in de praktijk wel degelijk
uitvoerbaar ideaal achten, is gevestigd op Engeland. De beweging dagteekent daar
van omstreeks 1898, in welk jaar het epochemakend hoek van Ebenezar Howard,
‘Garden cities of tomorrow’, verscheen. Gelijke gedachten als daaraan ten grondslag
waren gelegd, werden evenwel reeds eenige jaren te voren, in 1895, in Duitschland
verkondigd door Theodor

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 20

237
Fritsch in ‘Die Stadt der Zukunft’ en ‘Die neue Gemeinde.’ In Duitschland zelf
sloegen die denkbeelden echter eerst recht in toen zij uit Engeland terugkeerden en
gedragen werden door den reusachtigen opgang van Howard's boek.

STRAATGEZICHT IN BOURNVILLE.

Howard propageert de stichting van nieuwe steden, volkomen afgeronde,
zelfstandige en produktieve organisaties die opgetrokken zijn op den grondslag van
een volstrekt gemeenschappelijk grondbezit. Het vooropstaande en beheerschende
beginsel is dat in de tuinsteden alleen grond in erfpacht wordt uitgegeven. De grond
wordt aldus onttrokken aan de speculatie, wier nootlottigen invloed door het overmatig
opdrijven der grondprijzen wel de voornaamste oorzaak is geworden van de
woningmisstanden der groote steden en van de moeilijkheid, de onmogelijkheid
zelfs, daarin afdoende verbetering te brengen. In de laatste jaren wordt het besef
steeds levendiger en krachtiger dat de gemeenschap zich heeft te wapenen tegen die
terreinspeculatie, welke zich - brutale kombinatie! - ten haren koste en bovendien
nog tot haar schade, als 't ware slapende verrijkt. Vele en velerlei middelen zijn tegen
dat euvel bedacht. De tuinstadbeweging is mogelijk wel het ingrijpendste.
Howard rekent voor elke der door hem gedachte tuinsteden een terrein van 2400
H.A. Dit oppervlak is voor één zesde gedeelte voor den bouw der stad bestemd. Het
overige vijf zesde gedeelte blijft vrij voor akkers, moestuinen en weilanden. Het
zielental der stad wil Howard tot 30.000 beperken, terwijl hij eenige van zulke steden
groepeert om een gemeenschappelijk centuur van dubbelen omvang.
De door hem in het leven geroepen beweging kan in Engeland met de stichting
van Letchworth op het eerste praktische resultaat wijzen. Dit getuigt zeker van den
doortastenden Engelschen geest, die zich niet met het verkondigen van theorieën en
het koesteren van idealen tevreden gaf, maar direkt aanstuurde op tastbare resultaten.
Maar toch mag dit slechts betrekkelijk aanleiding geven tot een gelukwensch. Immers
het is mede in niet mindere mate een bewijs ervoor te achten, dat nergens in scherper
vorm dan in Engeland erkend werd de behoefte en de noodzakelijkhied om door
stichtinge[...] als de tuinstadbeweging wil, in te grijpen in de woningmisstanden.
Waar de schaduw het donkerst is, doet het verlangen naar licht zich het levendigst
kennen.
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Daarbij komt voor Engeland nog een tweetal bijzondere omstandigheden. Engeland
is de oudste groote industrie-staat. Het maakt nu reeds het langst kennis met de daaruit
voortvloeiende nadeelen, die, op dezelfde wijze
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als men ook in sommige streken van Duitschland en België kan waarnemen, geheele
provincies treffen. De Engeland kenmerkende agrarische toestanden dragen bovendien
het hunne daartoe bij. Het groot-grondbezit belette de ontwikkeling van een
zelfstandige landbevolking en dreef deze naar de steden.
De tuinstad nu is eene radikale poging om de urbaniseering van het land te stuiten.
Het denkbeeld was om op het gebied der tuinstad den kleinen landbouwer eene
bestaansmogelijkheid te openen in de onmiddellijke nabijheid zijner markt, en zij 't
ook niet op eigen land, dan toch op erfpacht van langeren termijn (lease hold van 99
jaar) dan veelal een pachtkontrakt geeft.

RUSKINHALL IN BOURNVILLE.

Wil de tuinstad alzoo de ‘Landflucht’ der arbeiders keeren, zij wil tevens de
‘Stadtflucht’ der gegoeden, die met het groeien der steden sterker werd, haar reden
van bestaan ontnemen. Deze zouden in de tuinstad vinden zoowel hun bedrijf als de
frissche lucht en de rust, benevens de lagere belastingen, die zij nu zoeken in
voorsteden of forenzenplaatsen. Deze kombinatie van voordeelen is naar Howards
voorstelling dus aan zijne tuinstad verbonden. Hij brengt die op de volgende pakkende
wijze in beeld. Drie magneten trekken een stuk ijzer aan. In welke richting zal dit
zich bewegen? Het antwoord is niet twijfelachtig als wij zien hoe de twee magneten,
die de stad en het land symboliseeren, elk behebt zijn met tal van gebreken en
bezwaren. De derde magneet, die der tuinstad, is niet alleen zonder gebreken maar
biedt de som der voordeelen harer beide konkurrenten. Eene schoone natuur en fraaie,
ruime bebouwing gaan er samen met lage huren en geringe belastingen. Daar, in de
tuinstad, schuilt geen tegenspraak in de voorstelling dat het kapitaal toestroomt, er
volop werk is, maar toch het leven goedkoop en eenvoudig blijft. Er is frissche lucht,
de levensomstandigheden zijn hygiënisch en bovendien heerscht er ook krachtig
intellektueel leven. Vrijheid en sociale harmonie zijn de leuzen die, naar de
voorspiegeling van haar stichter, de samenleving in Howard's woonparadijzen
beheerschen.
Het is hier de plaats niet te treden in kritiek op zulke plannen en voorstellingen.
Het behoeft echter geen betoog dat de verwezenlijking van het programma zooals
Howard het oorspronkelijk opstelde, op tallooze moeilijkheden en schier
onoverkomelijke bezwaren stuit, welke de uitvoering zelfs van een gewijzigd en
beknopt programma slechts bij wijze van uitzondering toelaten. Eene proef is genomen
te Letchworth bij Hitchin in Hertfordshire, 60 K.M. ten Noorden van Londen, door
eene stichting van de ‘First garden city Limited.’ De nabijheid der miljoenenstad
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Londen maakte een dergelijke proefneming in zekeren zin gemakkelijk. Niet alleen
wijl in de daar opeengehoopte menschenmenigte een voldoend aantal partijgangers
gemakkelijker te werven is dan elders, maar bovendien werd in Londen reeds de
grens bereikt, waarbinnen de in Engeland gebruikelijke scheiding van woon- en
arbeidsplaats nog mogelijk is, zonder dat dagelijks te veel tijd aan den arbeid wordt
onttrokken.
Bij Berlijn is nu eene soortgelijke stichting in voorbereiding.
In 1907 telde Letchworth, dat zich sterk ontwikkelde, reeds tien fabrieken, waarbij
een tweetal met onderscheidenlijk 400 en 200 arbeiders; er waren 800 huizen en 40
winkels en de vestiging telde 4000 inwoners, welk getal in het voorjaar van 1908,
naar verwacht werd, tot 6000 zou zijn gestegen. Dergelijke cijfers willen wel op eene
toekomst wijzen. De ervaring van enkele jaren wettigt echter nog niet een afdoend
oordeel
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over het welslagen, veler kritiek ten trots, van Letchworth.
Van dit welslagen is de toekomst der tuinstadbeweging in niet geringe mate
afhankelijk. Mislukt Letchworth of blijkt het op den langen duur niet te beantwoorden
aan de gestelde verwachtingen, dan zal de stichting van navolgingen onder min
gunstige omstandigheden zeker niet worden uitgelokt.
Het vraagt wel geen verklaring, dat eene verwezenlijking van een zoo omvangrijk
en veelzijdig schema als eene eigenlijk gezegde tuinstad naar Howard's beginsels,
ook in het gunstigste geval, alleen mogelijk is onder samenwerking van zeer
bijzondere omstandigheden. Zij zal uitzondering blijven. Maar daarmede is de invloed
der tuinstadbeweging niet geëindigd.

HUIS VOOR ACHT FAMILIES TE BOURNVILLE.

Is op het gebied der eigenlijk gezegde tuinstad nog slechts een enkele proef
genomen, het effekt der beweging bleef niet daartoe bepaald. Van een groot aantal
villa-kolonies en bebouwings-plannen eenerzijds, van arbeiders- en fabrieksdorpen
anderzijds is de totstandhouding en organisatie allerwaarschijnlijkst niet vreemd van
bijgedachten aan de tuinstaddenkbeelden en idealen. Ook de duitsche
‘Gartenstadtgesellschaft’ heeft hare statuten, die aanvankelijk alleen betrekking
hadden op de tuinstad in engeren zin, zoodanig verruimd, dat hare bemoeiingen nu
ook de stichting van villawijken en tuinvoorsteden omvatten. Het denkbeeld van de
stichting van nieuwe produktieve centra, van afgeronde steden, was daarbij weliswaar
verlaten, maar het gronddenkbeeld om door uitschakeling van de mogelijkheid tot
grond- en huizenspeculaties een waarborg voor bestendiging der gunstige en
goedkoope woontoestanden te geven, bleef gehandhaafd. Te Rüppur bij Karlsruhe
is thans eene dergelijke stichting voor 6000 bewoners, waarbij gerekend is op
medewerking uit alle klassen der maatschappij, op initiatief der ‘Deutsche
Gartenstadtgesellschaft’ in wording.
Dergelijke stichtingen zijn er meerdere: Buchschlag bij Frankfort, Sprendlingen,
en thans doet Hellerau bij Dresden, eene stichting der ‘Deutsche Werkstätten für
Handwerkskunst’ die hierheen hunne ateliers willen verplaatsen, van zich spreken.
Bij deze villa-kolonies worden door verschillende middelen, als erfpacht, recht van
wederinkoop door de stichting, exploitatie van een zoodanig aantal huizen dat de
stichting de prijzen beheerscht, waarborgen gezocht voor behoud van het villamatige
karakter der bebouwing, en ter wering van speculatieve exploitatie van tuinen en
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huizen. Deze zou, grond- en huurprijzen opdrijvende, toch minder hygiënische
bewoning gaan uitlokken en het doel der stichting in gevaar brengen.
De tuinstadbeweging streeft echter ook een artistiek ideaal na. Zij heeft nog een
anderen kant dan den economischen en hygiënischen. Haar opzet is ruimer en
begrepen werd, dat naast materiëele en hygiënische voordeelen ook schoonheid een
kenmerkende harer elementen behoorde te zijn. Mag dit verschijnsel, dat in de
tuinstadbeweging zoo ondubbelzinnig op den voorgrond treedt, eene aanwijzing te
meer geacht worden, dat in de komende kultuurperiode opnieuw meer dan in de onze
met artistieke overwegingen zal worden rekening gehouden? Elke voorbode daarvan
is dubbel welkom. Het is immers lang geleden dat, zonder van neiging tot bitteren
spot te worden verdacht, men Hooft mocht nazeggen:
Zegt iemand dat een mensch is tot het schoon genegen,
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Het oog, door 't schoon verheugd, door 't leelijk wordt gekweld,
't Is klare waarheid, dat. Ik heb er gansch niet tegen.

De opdracht een stad te ontwerpen zou wel tot de veelzijdigste en hoogste opgaven
behooren. Dat grootsche, ja verheven probleem zal den architekt wel niet dan bij
zeldzame uitzondering ten deel vallen. Maar ook bij

DORPSPLEIN DER KOLONIE GRONAUERWALD.

stichtingen van beperkter opzet getuigt de tuinstadbeweging te staan op hooger
artistiek plan dan overeenkomstige ondernemingen naar ouden trant en speculatieven
opzet.
Dat wijziging van maatschappelijk inzicht ook nieuwe kunstopvatting uitlokt, zag
zich een keer te meer bewaarheid. ‘Housing not ware-housing the people’ (Mr.
Aldrich. Int. Kongr. für Hyg. Berlijn) was het uitgangspunt, maar deze zuiver sociale
wensch werd aangevuld door de erkentenis dat voor hare afgeronde, komplete
verwezenlijking de medewerking de kunst niet kon gemist worden. En dit gold de
huisvesting van alle klassen der samenleving, de welgestelden vooral niet minder
dan de mingegoeden.
Het was met het artistiek gehalte hunner woning treurig gesteld. Het landhuis
onzer dagen is de architektonische uiting van den rentenier en zelfs bij grooten
omvang, is zij doorgaans klein van verhouding, eng en benepen van voorkomen.
Eene groepeering van zulke bouwsels tot een villapark, welks tuinen veelal het treurig
overschot eener schoone natuur zijn, pleegt de verschrikking ten top te voeren. Maar
lachwekkend is de indruk wanneer de villa op kleinere schaal tot een villatje of
optrekje is gereduceerd, en, bij gebrek aan een zelfstandig ‘cottage’-type zooals de
Engelsche bouwkunst dat kent, de elementen der grootere villa op verkleinde schaal
moeten dienst doen bij de kleinere. Nergens spreekt dan sterker hoe dwaas het is den
schijn na te jagen, als de middelen voor het wezen ontbreken. Het is nu een blijvende
verdienste van de voorstanders der tuinstadbeweging dat zij van den
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aanvang af juistere architektonische inzichten aan hunne stichtingen ten grondslag
legden.
Eene bijzondere moeilijkheid was, dat de oude landelijke bouwkunst te gronde
was gegaan aan een overmaat van ‘architektuur’. Navolging van vaak misbegrepen
stedelijke bouwkunst uit een min gelukkige periode, die schoonheid placht te zoeken
waar zij niet was, in opschik en schijn, had den invloed

PLEINTJE IN DE KRUPPSCHE KOLONIE ‘ALTENHOF’ BIJ ESSEN.

der karaktervolle oude voorbeelden verdrongen. De steedsche kunstenaar en niet de
plattelands bouwmeester heeft het eerst beseft welk verlies hier stond geleden te
worden en hij trachtte opnieuw den juisten toon te treffen die voor eenvoudigen,
landelijken bouw geëigend is. Het streven naar eenvoud, degelijkheid, waarheid,
werd in aansluiting bij van ouds beproefde, maar in onbruik geraakte, versmade
technieken de bron eener nieuwe bouwkunst, wier vormen zich harmonisch vereenigen
met de omgeving en zich aansluiten bij het bestaande. Een zelfde verschijnsel
trouwens dat ons het ‘smaakvolle’ salon-meubilair eener vorige generatie nu naar
zolder doet verwijzen en ons den draak doet steken met de leuze van een vroeger
tijdperk ‘Schmücke dein Heim’.
Een hemelsbreed verschil tusschen deze stichtingen en die van ouden trant - de
enkele betere niet te na gesproken - springt aanstonds in het oog. De schoonheid der
natuur is angstvallig in eere gehouden; zij beheerscht het geheel en lokt aldus nieuwe
schoonheid uit. Het gehalte is in ieder opzicht gestegen. Het arbeidersdorp van nu
biedt èn voor het oog meer kunstgenot èn ter bewoning meer gerief zoowel als
hygiënisch voordeel, dan weleer menige villa-kolonie voor welgestelden.
Eene, ook in hare artistieke beteekenis afzonderlijke groep in de groote
tuinstadbeweging wordt gevormd door de arbeidersdorpen. Deze zij als het ware
tuinsteden in
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het klein, tuinsteden voor slechts ééne fabriek.
Deze dorpen waren op hun terrein de uitgangspunten van eene kentering in de
artistieke opvatting. Zij openden den blik op ongedachte artistieke mogelijkheden.
De weg van overtuiging door het voorbeeld bleek de beste. De artistieke eenheid
welke die dorpen, als stichtingen ‘aus einem Gusz’ opgezet en volgens een vast plan
volvoerd, vertoonen, stond in weldadige tegenstelling met de stijllooze verwarring
eenerzijds, de nuchtere, karakterlooze leelijkheid, de afstompende, platte banaliteit
anderzijds, waaraan het oog zich scheen te moeten gewennen. Eene generatie te
voren had men zich waarschijnlijk voor de oplossing van dit deel van het
woningvraagstuk eerst in de laatste plaats gewend tot architect of kunstenaar. Hoe
zeer het artistieke verantwoordelijkheidsgevoel in de laatste decenniën gestegen is,
kan zeer overtuigend blijken uit de ontwikkeling van de stichtingen der firma Krupp.
De eerste waren in den trant des tijds troostelooze, sombere kazernes, echte
menschen-pakhuizen die het begrip ‘warehousing the people’ verwerkelijkten. Maar
de reeks eindigt met kolonies als Altenhof, Margarethenhof en andere, waarin den
ontwerper, Baurat Schmohl, gelegenheid werd gegeven zich een kunstenaar te toonen.
Ons land bezit op dit gebied in van Markens Agneta-park te Delft een stichting
van oude dagteekening. Hoe aantrekkelijk zij overigens ook van aanleg is en - niet
geringe verdienste! - hoe juist het karakter eener arbeiderskolonie ook door de
eenvoudige architektuur moge getroffen zijn, in artistieke beteekenis is zij niet te
vergelijken bij vele soortgelijke kolonies die in de laatste jaren verrezen.
Engeland, het land bij uitnemendheid van de woningkunst, waar, inzonderheid
het ‘cottage’ van ouds tot een eigen artistiek type was ontwikkeld, werkte voorbeeldig
en prikkelde met name in Duitschland tot navolging, die niet bij het voorbeeld
achterbleef.
De hierbijgaande afbeeldingen, uitsluitend aan Engelsche en Duitsche
arbeidersdorpen ontleend, spreken boekdeelen. Aan den aanleg is de grootste zorg
besteed, opdat zij ook het oog zal bevredigen, door afwisseling van aspekt en
schilderachtige groepeering der huizen uit te lokken. Hoe groot in dit opzicht de
vooruitgang is, blijkt eerst recht als men terugdenkt aan het ruitvormige plan der
eens veelgeroemde Cité ouvrière te Mühlhausen. De huizen zelf, doorgaans vrijstaand,
of bij tweeën of drieën onder een dak vereenigd, andermaal ook in ongedwongen rij
aaneengebouwd, maken reeds aanstonds een aantrekkelijken indruk. Binnen en
buiten, rondom en inwendig is volop ruimte. Deze waarborgt overvloed van licht en
lucht, Bloemen en planten die hier niet als in de stoffige straten der groote stad de
melancholie van het geheel des te schriller doen uitkomen, dragen het hunne er toe
bij om de werking van frissche, vroolijke kleuren te ondersteunen. Elk huis heeft iets
aparts. De bewoner zal zich hier opgewekt gevoelen zich zelf te worden, de gedachte
van zich te zetten, dat hij een onderdeel is der groote machine. De architekten hebben,
ieder naar 's lands aard en op zijne bijzondere wijze, getracht alles te vermijden wat
herinnerde aan de geestdoodende en karakterlooze eenvormigheid der ‘Schablone’.
Noemen wij deze huizen ‘model woningen’ dan is aan dien naam vooral niet de
beteekenis te hechten dat wij hier te doen hebben met voortdurende herhaling van
een zelfde type, dat hier naar één model gebouwd werd.
Voor zoover de woningtoestanden van invloed kunnen zijn, mag men verwachten,
dat hier een geslacht van andere opvatting zal getogen worden als in de woning die
den arbeider voor eenzelfden prijs in de overbevolkte stad kan geboden worden. Het
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bestaan wordt hier rijker, de sfeer van zijn belangstelling ongezocht uitgebreid met
een groot gebied, dat in de stad gesloten moet blijven. De geest zal zich hier vrijer,
het lichaam kloeker kunnen ontwikkelen in voortdurende aanraking met de natuur,
in eene omgeving die niet alleen gezond, maar ook smaakvol is. Welke nadeelen aan
de fabriekssdorpen uit ander oogpunt beschouwd mogelijkerwijze zouden kunnen
aankleven, het woningprobleem werd door verschillende van hen opgelost op eene
wijze die overwegend waardeering verdient te vinden.
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Baanbrekers, en als zoodanig algemeen bekend, waren de Engelsche kolonies als
Bournville bij Birmingham, het fabrieksdorp van Cadbury's cacaofabrieken en Port
Sunlight bij Liverpool, behoorende bij de zeepfabrieken der gebroeders Lever. Bij
deze dorpen, ontworpen onderscheidelijk door de architecten W.A. Harvey en W.L.
Owen, sluiten zich aan o.a. Leigh, een werk der architecten Ernest George & Peto,
voorts Earswick bij York, door den cacaofabrikant Joseph Rowntree gesticht volgens
ontwerp van Parker & Unwin en Thournton Hough, een landbouwdorp bij Port
Sunlight dat uit een vervallen staat door W.H. Lever werd opgeheven tot eene
model-woonplaats in artistieken, zoowel als hygiënischen zin en volgens ontwerpen
deels van Grayson & Ould, deels van W.L. Owen.
Op deze kolonies werd herhaaldelijk de aandacht gevestigd. Zij danken een niet
gering deel van den opgang dien zij maakten aan hun welverzorgd uiterlijk, dat niet
direkt beantwoordt aan de voorstelling welke men zich van arbeiderswoningen pleegt
te maken. Door samenloop van bijzonder gunstige omstandigheden konden hier
verwachtingen worden gewekt, welke echter door hunne kostbaarheid zeker niet
algemeen bereikbaar zijn. Want het moet immers op den voorgrond staan, dat
inrichtingen van dezen aard in en door zichzelf geldelijk kunnen bestaan. Het zou
tot ongezonde toestanden leiden als zij uit filantropie werden op de been gehouden.
Duitschland bleef evenwel niet achter bij Engeland. Prof. Theodor Fischer ontwierp
voor de firma Ulrich Gminder eene kolonie, genaamd Gmindersdorf, bij Reutlingen,
welke door zijn passend karakter zeker hooger staat, praktischer waarde bezit en
aldus tevens leerzamer is dan de Engelsche fabrieksdorpen met hunne cottage's en
hun opzettelijk streven naar schilderachtigheid. Fischer ontwierp hier 19 huizentypen.
Waarin deze ook onderling van elkander afwijken, hunne architektuur onderscheidt
zich door een frisschen, nationalen trek, door originaliteit welke toch haar voordeel
doet met de lessen der overlevering en die aldus ook de bescheiden woning stempelt
tot een kunstwerk.
Niet minder verdient de aandacht te vallen op wat de architekt Bopp tot stand
bracht in de zéér aantrekkelijke kolonie in het Gronauer Wald bij Bergisch Gladbach,
eene stichting van den fabrikant Zanders, en door diens weduwe op ruime wijze
voortgezet. Voorts op de ontwerpen van Prof. Pützer voor de arbeiderswoningen der
chemische fabrieken von Merck te Darmstadt; op het werk der architekten Wagner,
Lotz en Schacht te Seelze, in de groote kolonie Einswarden bij Bremen en te Stendal.
Deze opsomming ware nog zonder moeite te vermeerderen.
Elk dier stichtingen is een schrede in de richting tot de herleving eener artistiek
hoogstaande kultuur-periode en kan de kern worden van een kring navolgingen. Maar
toch zij hier aangehaald een passage uit de toelichting die door de
‘Hellerau-gesellschaft’ bij het concept der bouwverordening voor hare tuinstad werd
gegeven.
‘Wanneer er met betrekking tot de architektuur, den bouw van huizen en steden
eene artistieke traditie bestond, dan zou een voorschrift voor den bouw uit een
minimum aantal bepalingen kunnen bestaan. Eene sterk architektonisch gevormde
opvatting, gedragen door het bewustzijn van sociale verplichtingen, zou in de plaats
komen van paragraphen en de steden zouden omhoog rijzen als de oude stads- en
dorpsaanleg, zoo goed en zeker, als de vaste uiting eener nieuwe levensbeschouwing
en gewoonte.
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Van zulk een doel - wanneer het ooit bereikt wordt - is onze tijd nog ver verwijderd.
Opgegroeid op gansch nieuwe grondslagen, kent hij nauwelijks zijne behoeften, laat
staan hare zaakkundige bevrediging, opvoeding en opvatting. Nog beheerscht de
speculatie het veld en het kleine eigenbelang zegeviert dikwijls over de groote
noodzakelijkheden van de gemeenschap. Zoo eischt het gemis aan tucht nog dikwijls
de strengheid der toeziende overheid en uit de tegenstrijdige krachten van onzen tijd
liet zich in het gunstigst geval een schema samenstellen - wij zien dat in de groote
steden - niet echter eene architektuur opbouwen en ontwikkelen.
Slechts in kleineren, in gesloten kring is voorshands een ander resultaat te wachten.
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Waar eene aan overtuiging krachtige architektuur-opvatting werkt, waar deskundig,
onafhankelijk onderzoek volgens sociale, hygiënische en artistieke gezichtspunten
verzekerd is, daar mag, daar moet de bouwverordening in de wettelijke bepalingen
de grootste terughouding betrachten. Het beste is hier te verwachten van den bouwer
zelf.’
Maar dat ideaal is nog ver verwijderd. Flauw doemt het op in een ver verschiet.
Onverdeeld is het echter toe te juichen dat, mede in nauw verband met economische
en sociale denkbeelden, welke in onze dagen zoozeer het oor plegen te hebben, juist
ook het gevoel voor woningkunst op den voorgrond der algemeene belangstelling
wordt gebracht. Daartoe te willen bijdragen op de overtuigendste wijze, door het
voorbeeld, is zeker niet de minste verdienste der tuinstadbeweging, en bovendien
eene verdienste welke men algemeen kan waardeeren, hoe men overigens ook over
haar beginsel wil denken, welke kans van verwezenlijking men aan hare verdere
hervormings-idealen ook toekent.

De zon
door A. Roland Holst.
Waar zich het sidd'rend Oosten wijd ontvouwt
Bij dagebrand, steeg wild van ruimte-honger
De zon, laaiend de luchten lichter, jonger En sloeg de velden in zijn roem van goud.
De nacht, en al wat donker stil en oud
Geweest was, vluchtte in 't West - een vogel drong er
Juichend uit duist're kim, en hooger zong er
Zijn schal den Zon toe, sprenk'lend klankengoud.
O, eeuwig oog dat de eenheid kan ontwaren
Der aarde in 't leed van slaapdoorweven duur,
En heel der zee, en koelt zijn blakend vuur
In 't lange slaan der wentelende baren O, kon 'k hoog boven 't wolk doorschuimde waaien
Geluk en smart in één vuur samenlaaien.
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Morieljes, door Joh. Ruijs.
Het naderen van het voorjaar, het langzamerhand weder groen worden van veld en
bosch, moge voor ieder mensch nieuwen levenslust meêbrengen, zij die hun genot
zoeken in de natuur, genieten bij haar ontwaken dubbel.
Al heeft het zoeken naar Polyporeeën den mycoloog bij zijn winterwandelingen
afleiding gegeven, de wetenschap dat er nu, d.w.z. tegen einde April, reeds enkele
morieljes kunnen gevonden worden, doet hem reeds vroeg het pad opgaan.

MORCHELLA ESCULENTA.

Morieljes, ja wie kent ze niet, die kleine sponsjes, welke door haar geur onze
sauzen en spijzen zoo heerlijk kruiden en met de kampernoeljes of champignons
door niet-mycologen voor de eenige eetbare paddenstoelen gehouden worden.
Jammer dat haar korte groeitijd, haar niet veelvuldig voorkomen, oorzaken zijn,
dat niet iedereen, die ze niet zelf zoeken kan of in wiens streek zij niet worden
aangetroffen, zich deze lekkernij, die om genoemde redenen duur betaald wordt,
verschaffen kan.
De morieljes behooren tot de groote afdeeling der Ascomyceten, zwammen waarbij
de ontwikkeling der sporen in asci, sporebuizen of -zakken plaats heeft.
Het zijn vleezige zwammen van flinke afmeting, waarvan hoed en steel, die beiden
hol zijn, ineen loopen. De oppervlakte van den hoed, zoo hier van oppervlakte sprake
kan zijn, geeft meer of minder diepe holten of alveolen te zien, waarvan de wanden
met het hymenium of kiemvlies bekleed zijn.
Dit kiemvlies is samengesteld uit naast elkander staande asci, welke ieder acht
elliptische, lichtgele sporen bevatten, die alleen met een sterk vergrootend microscoop
kunnen worden waargenomen. Wanneer de sporen rijp zijn, breken deze asci bovenaan
open en worden de sporen door de minste drukking, zooals bijv. door den wind kan
ontstaan, er uitgestooten.
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Alle soorten bezitten een onder het midden van den hoed staanden hollen steel,
die bij enkele onzichtbaar in den hoed overgaat en bij andere een kleine afscheiding
vertoont. Hij is meer of minder cylindrisch, glad of, evenals van binnen, met kleine
korreltjes bedekt en van dezelfde substantie als de hoed. Later wordt hij, vooral aan
den top en bij den voet, gerimpeld en gegroefd. Bij sommige soorten is de steel in
het midden van den hoed vastgegroeid en heeft deze ook een anderen vorm, waarom
enkele mycologen meenden ze tot een ander geslacht te moeten brengen. Léveillé
gaf hun den naam van Mitrophora, een van het Grieksch afgeleid woord, dat mijter
of bisschopsmuts beteekent omdat de hoed dezer fungi daaraan doet denken.
Morieljes zijn van half April tot Juni op grazige plekken in bosschen of kreupelhout,
langs wegen, aan slootkanten, in droge slooten en onder hagen op zandigen bodem
te vinden; op klei worden zij minder aangetroffen.
Behalve als lekkernij, zijn zij ook om hun buitengewone voedingswaarde aan te
bevelen, daar zij rijk zijn aan stikstof en voedingszouten; volgens scheikundige
onderzoeking[...] bedraagt het stikstof gehalte ruim 28 [...]
Alle morieljes zijn in g[...] kookten [...] eetbaar en kunnen door droging uit e[...]
bewaard worden.
In ons land komen eenige soorten voor [...]
M o r c h e l l a e s c u l e n t a - P e r [...] bare morielje; een minder [...] te[...] hij doet
vermoeden dat [...]i [...]
De hoed dez[...] soo [...]
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van vorm en kleur, wordt soms 7 à 10. cM. hoog en heeft dikwijls een doorsnede
van 5 à 8 cM. De kleur is gewoonlijk geelbruin, soms geel. witachtig of vuil wit. De
opstaande kanten, wanden of ribben zijn zacht, vlak of afgerond, bochtig of hoekig
gebogen en onderling verbonden. Deze ribben vormen holten of alveolen van
verschillende diepten die onregelmatig veelhoekig met ronde hoeken zijn. De bodems
zijn weder geplooid of gerimpeld; zij doen denken aan de cellen van een honigraat.
De steel is wit of geelachtig met kleine witte korreltjes bestrooid, van gelijke lengte
of iets korter dan de hoed lang is, stevig, gegroefd, van onderen iets dikker, soms 10
cM. lang en onmerkbaar in den hoed overgaand.
In de laatste dagen van April, wanneer na eenige warme dagen regen volgt, en in
de Meimaand is zij in boschjes, langs wegen, op grasvelden en, naar schrijvers
ondervinding, meestal onder of bij iepenboomen op zandigen bodem te vinden, bok
in de duinpannen wordt zij aangetroffen en vooral na een warmen regenbui heeft
men kans op een flinke vondst.
Daar, zooals gezegd, vorm en kleur zeer verschillen, zien Duitsche mycologen
hierin drie variëteiten als: r o t u n d a , f u l v a e n v u l g a r i s .

M. CONICA.
M. CONICA.

a.
b.

Var. r o t u n d a - P e r s . is rond en later eivormig, heeft een licht-bruine kleur en
is zelden lichtgeel of witachtig. De ribben zijn zacht en smal, zij vormen zes- tot
achthoekige, diepe, gerimpelde holten. De hoedrand is binnenwaarts omgebogen en
stomp. De steel is bijna zoolang als de helft van de hoogte van den hoed, rond,
geelachtig wit en glad.
Var. f u l v a - F r . is eivormig, vaalrood of bruingeel. De ribben zijn rond bij de
verbindingen, vormen zeer wijde, groote, onregelmatige, langwerpige, zelden
ruitvormige, diep uitgeholde cellen waarvan de bodem geplooid en geaderd is. De
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hoed ziet er gezwollen uit en het onderste deel is twee à driemaal breeder dan de
steel. De steel is langer dan de hoed hoog is, van onderen dikker, glad, wit en zacht.
Var. v u l g a r i s - F r . is bijna eivormig, bovenaan rond, stomp en bleek van kleur;
ook komt zij bruin, olijfkleurig en grauwgeel voor. De stompe ribben loopen
onregelmatig en vormen meestal vier- of driehoekige holten waarvan de bodems
geplooid zijn. De steel is even lang als de hoed hoog is, bijna cylindrisch, van onderen
iets dikker, glad, wit en zacht.
De Franschen noemen ook een vorm ‘vulgaris’ maar beschouwen deze als een
bijzondere soort. De holten of alveolen en de ribben zijn dan ook geheel anders dan
bij de gelijknamige der Duitschers die hier boven behandeld is naar de beschrijving
van
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den beroemden Krombholz in zijn Abbildungen u. Beschr. der essbaren, schädlichen
u. verdächtigen Schwämme.
M o r c h e l l a v u l g a r i s -P e r s . of de gemeene morielje is een soort die van 10
tot 15 cM. groot wordt. De hoed is langwerpig of ovaal, zelden bolrond, zwartachtig,
soms grijsachtig, nooit geel of vaalrood. De holten zij hier zeer onregelmatig, met
elkaar ineen loopend, langwerpig, nauw, doolhofachtig en vooral bij zwarte
exemplaren zijn hierin kleine witte stipjes zichtbaar.
De randen of ribben die haar omgeven, zijn dun, dan weer dik, bleeker en afgerond.
De witachtige steel is bijna glad,

M. VULGARIS-PERS.

onderaan gezwollen en loopt zonder merkbare afscheiding met den hoed ineen.
De groeiplaatsen, evenals de tijd van haar bestaan, zijn dezelfde als van de
‘esculenta’; schrijver vond ze meermalen bij elkander.
M o r c h e l l a c o n i c a -P e r s . of de spits morielje is een vorm waaromtrent de
geleerden het niet eens zijn.
In zijn beroemd werk ‘Abbildungen u. Beschr. der essbaren, schädlichen und
verdächtichen Schwämme’ geeft Krombholz deze soort op Tafel 16 fig. 9 te zien
zooals zij hier naast onder a is afgebeeld, terwijl Boudier in zijn prachtwerk ‘Icones
Mycologicae’ serie II pl. 285 haar voorstelt als onder b. De door den Duitschen
mycoloog als M. c o n i c a -P e r s . afgebeelde vorm wordt door den Franschen
zwammen-kenner M. I n t e r m e d i a genoemd en de vorm die laatstgenoemde als
‘conica’ bestempelt, gelijkt veel op M. e l a t a -F r . zooals zij in het werk van
Krombholz op Tafel 19 fig. 22 te zien is.
Krombholz beschrijft haar in zijn bovengenoemd werk als volgt:
De geheele zwam bereikt een hoogte van 5 à 10 cM. De hoed is kegelvormig of
bijna cylindrisch, zelden hoekig, meestal rond. De kleur is gewoonlijk vuilbruin tot
zwartachtig. De hoofdribben loopen van den top naar den basis, zijn lang, stomp,
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grijsachtigbruin of zwart, met dieper liggende geplooide zijribben. De door de ribben
gevormde holten zijn lang, smal, diep en van binnen groen-geelachtig of grijs.
De bodems hiervan zijn door plooien en groeven veelvormig en ongelijk. De steel
is korter dan de hoed hoog is, wit of witachtig, rood, naar het bruine trekkend.
De vindplaatsen zijn dezelfde als die der voorgaande soorten.
De Fransche mycoloog Emile Boudier geeft in zijn te voren reeds genoemd
prachtwerk een M. conica te zien zooals hiervoor is afgebeeld en beschrijft haar in
zijn ‘Révision analyt. des morilles de France’ als volgt: De geheele zwam wordt niet
hooger dan 10 cM. en kenmerkt zich door het niet onzichtbaar overgaan van hoed
en steel. De hoed is gewoonlijk even hoog als de steel lang is, vaalrood of olijfachtig
rood met in de lengte van den hoed loopende onvruchtbare opstaande kanten of
ribben die spoedig zwartachtig worden en waarvan weder geplooide zijribben uitgaan.
De hierdoor gevormde alveolen zijn diep, vierkant, langwerpig en smal. De steel is
cylindrisch of onderaan dunner en bedekt met dicht opeen staande schubbetjes. In
het voorjaar is zij op grasvelden, in weiden, tuinen, langs wegen en op open plekken
in bosschen te vinden.
Daar, als vindplaats dezer soort, het zuidoosten van Frankrijk genoemd wordt, zal
de als inlandsch vermelde vorm wel de door Krombholz afgebeelde zijn.
M o r c h e l l a d e l i c i o s a -F r . of de lekkere morielje is een kleiner soort die
zelden hooger dan 9 cM. wordt en waarvan evenals bij ‘conica’ de hoed en steel niet
onzichtbaar ineen loopen doch vooral bij jonge exemplaren een afscheiding te zien
geven. De vorm dezer zwam is bijna cylindrisch, meestal kegelvormig, iets spits en
de kleur varieert van geel- tot roodachtig. De basis van den hoed is een
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M. DELICIOSA.

weinig naar binnen omgerold en ongelijk, van binnen is hij met witte korreltjes
bedekt. De ribben, die in de lengte van den hoed loopen, zijn meestal in de lengte
gespleten, altijd stomp afgerond en op ouderen leeftijd zwartachtig. De alveolen zijn
zeer verschillend gevormd en diep. De steel is middenin dunner, bijna walsvormig,
korter dan de hoedlengte, witachtig en later gerimpeld. In de jeugd is zij met een
nauwelijks merkbaar donzig laagje bedekt dat soms, bij oude exemplaren, nog te
zien is.
Deze soort heeft gelijke groeiplaatsen als de vorige, doch komt ook in
naaldbosschen voor.
M o r c h e l l a s e m i l i b e r a -D.C. ook wel M. h y b r i d a - S o w . of de half vrije
morielje, wordt aldus genoemd omdat haar hoed in het midden aan den steel is
vastgegroeid.
Deze soort en de beide volgende werden, zooals te voren gezegd, door den
Franschen mycoloog Léveillé om haar anderen vorm en den halfaangegroeiden hoed
tot een ander geslacht gebracht, dat hij Mitrophora doopte. Evenals de zooeven
behandelde soort heeft ook deze een spits toeloopenden hoed doch wijkt in vorm
geheel en al af daar de steel tot 10 cM. lang wordt. De hoed is grijsgeel- of bruinachtig,
in drogen toestand okerkleurig, kort, kegelvormig en dikwijls puntig. De hoofdranden
of ribben loopen in de lengte van den hoed, zijn weder door aderen verbonden
waardoor meer of minder regelmatige gevormde holten ontstaan welke op den bodem
weder geplooid en geaderd zijn. De steel is pijpachtig, bovenaan dunner, wit, korrelig
aan den top, onderaan gevoord, 3 cM. dik en 10 cM. lang. Reuk en smaak zijn niet
zoo aangenaam als die der voorgaande soorten. Langs boschranden, hagen, slooten,
grasvelden, in tuinen, op beschaduwde plekken en op vochtigen bodem gedurende
Mei te vinden, niet algemeen voorkomend, ook niet zoo talrijk als ‘esculenta’ en
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‘vulgaris’ en door schrijver van dit artikel in gezelschap van ‘patula’ op moerassigen
bodem onder iepen aangetroffen.
M o r c h e l l a p a t u l a - P e r s . of klokmorielje wordt in het reeds genoemde
werk van Krombholz met de zooeven behandelde ‘semilibera’ onder de soortnaam
van ‘hybrida’ behandeld en deze geleerde blijkt haar als een minder goed ontwikkeld
exemplaar te beschouwen daar zij zonder eenige nadere omschrijving onder de talrijke
afbeeldingen op tafel 15 voorkomt zooals hieronder te zien is. Evenals bij de vorige
is de hoed tot aan het midden vrij van den steel, staat van dezen af, is ei- of
klokvormig, geelbruin 2 à 4 cM. hoog, 3 cM. breed met dikke, evenwijdig naar
beneden loopende, door plooivormige zijribben verbondene, stompe, zwart gerande
ribben, welke onregelmatige, diepe holten vormen. De steel is 3 à 5 cM. hoog, 1 cM.
dik, cylindrisch, dikker aan den voet, meelachtig berijpt, wit,

M. PATULA.

later dof vleeschkleurig en hol van binnen. Zij komt op dezelfde groeiplaatsen als
‘semi libera’ voor gedurende de Meimaand en is door schrijver te midden van deze
gevonden.
M o r c h e l l a r i m o s i p e s - D.C. ook M. m i t r a - L e n z of kapjes morielje. De
hoed is bruinachtig-olijfgroen, kegelvormig, meest spits, zelden stomp, noch geen
3 cM. hoog en van
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den hoedrand tot het midden vrij van den steel. De oppervlakte is met rechte ribben
bedekt, welke zich aan den top vereenigen; deze loopen recht naar den hoedrand toe,
verdeelen zich veelal in het midden of iets lager in twee takken, waarvan weder
zijtakken naar de nevenstaande uitgaan. Deze ribben zijn scherp of afgerond,
grauwgeel, zwartgerand; aan den hoedrand vereenigen zij zich door horizontale
zijtakken. De door deze ribben en takken gevormd wordende holten zijn meestal
ruitvormig met gerimpelden oneffen bodem. De hoed is verder buigzaam en een
weinig doorschijnend. De onderzijde is tot aan het midden vrij en dan met den steel
vergroeid, wit of witachtig, fijn berijpt, iets gerimpeld en dicht tegen den steel aan.
De steel is rondachtig, plat gedrukt of een weinig hoekig, recht opstaand of gebogen,
bovenaan dunner, onderaan dikker. In het begin is hij wit, later geel en met dunne,
smalle, zeer lange in de lengte loopende, dikwijls vertakte, er op liggende plooien
bedekt welke door hun glooienden vorm geen groeven maken. Hij is geheel en al
met zachte, bij den hoed grootere korrels bedekt. De geheele zwam bereikt soms een
lengte van 15 cM. In bosschen is zij in de Meimaand te vinden, komt niet overal
voor en is door schrijver in

M. SEMI LIBERA OF HYBRIDA.

de nabijheid van ‘esculenta’ en ‘vulgaris’ gevonden. Zij riekt en smaakt niet zoo
aangenaam als de zooeven genoemde soorten en komt ook niet zoo talrijk voor.
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M. RIMOSIPES.

Zooals wij weten, zijn morieljes om haar heerlijken geur en smaak een zeer geliefde
lekkernij en daar zij duur betaald worden, is natuurlijk overal getracht om ze evenals
de bekende champignons te kweeken. Dit kweeken is ook gelukt, maar de cultuur
schijnt niet zoo gemakkelijk te zijn of het resultaat minder zeker; tenminste
morielje-kweekerijen bestaan tot heden niet.
De methoden, die ik hier zal opgeven, worden door liefhebbers gevolgd, en
misschien zal dit opstel mêewerken om in die richting proeven te nemen; hij of zij,
aan wie het geregeld kweeken mag gelukken, heeft een goudmijn ondekt.
Zij die op zandigen bodem wonen, kiezen hiervoor een humusrijk, in de schaduw
gelegen stuk grond, bemesten het met vette compost aarde, koeien- of paardenmest
en spitten dit ondiep onder. Dit bed bedekt men verder met dooreen gemengde
compostaarde
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en oude eikenschors en bestrooit het na regen met zuivere houtasch waardoor het de
noodige kali verkrijgt. Wanneer deze asch na eenige dagen is uitgeloogd, besproeit
men bij regenachtig weder het bed met water waarin zich de sporen (het zaad)
bevinden. Om deze sporen te verkrijgen, neemt men eenige morieljes en werpt die
in lauw water, schut ze goed heen en weer evenals men doet wanneer men ze wil
toebereiden. Het bed blijft nu tot het volgende jaar liggen terwijl men het bedekt met
oude eikenschors en dennennaalden om het onkruid niet te welig te doen groeien.
Bij zeer droog weder moet het met lauw water begoten worden en in het aanstaande
voorjaar zullen, na warmen regen, de morieljes zich vertoonen.
Ook is het opgevallen dat morieljes gaarne in artisjokkenbedden groeien en is het
raadzaam, wanneer deze er in mochten voorkomen, die bedden te begieten met
salpeterhoudend water (een handvol salpeter op een grooten gieter met water).
Wanneer er niet reeds morieljes groeiden, worden acht of tien stuks op een stuk
grond van 30 à 40 vierkante meter als broed verdeeld en zijn zij dan eenmaal aan het
groeien dan komen zij ieder jaar terug.
In den herfst, kort voordat de artisjokken tegen de vorst beschermd worden, wordt
de omgespitten grond een centimeter hoog bedekt met den afval van het moes van
appelen, waaruit in de appelstroopfabrieken*) het sap geperst is en dan gelijk geharkt.
Wanneer dit bed na een paar weken uitgedroogd is, wordt er een tweede bedekking
van droge bladeren opgebracht.
Niet alle bladeren zijn voor dit doel geschikt; zij mogen niet te groot zijn; bijv.
die van platanen deugen niet, zij vormen een voor de jonge morieljes ondoordringbaar
dek; de bladeren van beuken gaven telkens een goed resultaat.
Gedurende den winter wordt dit bladerendek met takken belegd opdat het niet weg
waaie. Na den winter tegen het begin van April, al naar gelang de ligging warm of
koud is, wordt het grootste deel er met den hark afgehaald en alleen een weinig er
op gelaten om het uitdrogen van het bed te voorkomen.
Reeds na veertien dagen zullen de eerste morieljes verschijnen en jaarlijks zullen
zij terugkomen indien men in den herfst de noodige appelmoes geeft en het
bladerendek er over uitspreidt.
Om morieljes te bewaren, worden zij gelijk kralen aan sajetdraad geregen en zonder
elkaar te raken in de zon gedroogd; wanneer zij volmaakt droog zijn, doet men ze in
stopflesschen en bestrooit ze met peper.
Velen die van morieljes houden, gebruiken ze niet om het hinderlijke zand dat
soms door veelvuldig wasschen niet te verwijderen is; een weinigje zout in het eerste
afwaschwater voorkomt dit gebrek daar de kleverige stof hierdoor wordt opgelost.

*) Nagelschmidt en Co., voorheen Bauchmüller en Neven, appelsiroopfabrikanten te Meersen
leveren dit artikel.
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Op Bali, door W.O.J. Nieuwenkamp.
III.
Tocht naar den ‘Verckens-hoeck’.
Vertelde ik u de laatste maal van een wandeling van Den-Pasar naar Boelèlèng, nu
wil ik u iets verhalen van een tocht naar het zuidelijkste

EEN GEWELDIGE ROTSWAND, ALS EEN MUUR ZOO STEIL.

puntje van het eiland, waar één van de beroemde tempels van Bali, Poera Oeloewatoe
genaamd, te vinden is, welke tempel tot hiertoe door geen Europeaan was aanschouwd.
Het zuidelijk deel toch van Bali, het schiereiland Boekit of Tafelhoek geheeten,
is een zeer woest en onherbergzaam heuvelachtig land, terwijl de toegang tot het
heiligdom, dat aan den vorst van Badoeng had behoord, een ieder ten strengste
verboden was. Eénmaal in het jaar trok de vorst er heen met groot gevolg, om er te
offeren, en dan alleen was het geoorloofd de heilige plek te naderen.
Doch de vorst was gesneuveld en zijn land was veroverd; nu zou het dus mogelijk
zijn tot den tempel door te dringen.
Het eenige wat ik omtrent de ligging van den tempel te Den-Pasar aan de weet
kon komen, was, dat deze ergens aan de zuidkust lag, maar waar precies, dat wist
niemand mij te vertellen. Ik besloot dus maar er op goed geluk op af te trekken; en
de fortuin was mij gunstig.
Op een mooien morgen, even over zes, trok ik met een tolk te paard van Den-Pasar
naar het zuiden, langs een breeden, goed onderhouden weg, die door eenige groote
dorpen voerde, o a. door de dessa Koeta, de plaats die de Hollanders onder Corn.
Houtman, nu ruim drie eeuwen geleden, reeds bezochten, en die door de onzen ‘de
stadt van Coutaen’ genoemd werd. Half tien waren we in Djimbaran, de zuidelijkste
plaats op de landtong die den Tafelhoek tot schiereiland maakt; hier eindigde de
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breede weg. Nu moesten de paarden worden achter gelaten onder de hoede van het
dorpshoofd, want het pad dat ons verder zou voeren door de wildernissen van den
Tafelhoek is zoo doornig en slecht en zoo dicht bezaaid met scherpe rotspunten, dat
het te paard eigenlijk onbegaanbaar is.
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POERA PAGENDOENGAN AAN HET ZUIDERSTRAND.

Eerst werd nu het westelijke strand een eindweegs gevolgd, daarna ging het 't
onherbergzame oord in, heuvel op, heuvel af, in de brandende zon, die zoo
langzamerhand haar hoogste punt bereikte. Recht voor ons uit teekende een bergrug
zich scherp af tegen den strak blauwen hemel; dat zou zeker het einde van de
wandeling zijn, daarachter vermoedde ik de loodrechte rotsige zuidkust. Doch toen
na een vermoeienden tocht van ruim drie uur, het hoogste punt van den bergrug
beklommen was, zagen we vóór ons een nieuwe eindelooze reeks heuvelen en dalen.
Dat was geen bemoedigende aanblik; maar ik had 't er op gezet den tempel te
ontdekken en dus trok ik na een kleine rust weer verder naar het zuiden.
Hier waren sommige van de heuvels met gras begroeid en door doornige hagen
in groote vierkante vakken afgedeeld, wat er op wees, dat menschen, en wel
veehoeders, in de buurt woonden, of ten minste deze streek af en toe met hun vee
bezochten. En werkelijk, niet lang daarna ontwaarde ik in een groep boomen meerdere
huizen, die bleken een flink dorp te vormen. Door een paar jongetjes, die ik in één
van de woningen aantrof, liet ik mij het huis van het dorpshoofd wijzen. Deze was
gelukkig te huis; ik vroeg hem naar den naam van het plaatsje en naar het aantal
inwoners Pètjatoe heet het en 't telt 80 weerbare mannen; de inwoners leven van de
veeteelt. Op de kaarten komt het niet voor; tot nu toe werd de Tafelhoek voor geheel
onbewoond gehouden.
Zonder veel moeite bekwam ik hier een gids om mij verder te geleiden. Ten laatste,
om 4 uur, had ik de steile zuidkust bereikt en den heiligen tempel betreden. Deze is
maar klein, en niet fraai, met twee smalle pleintjes, een steenen poort en een steenen
godenverblijf of tjandi in aanbouw.
Voor anderhalf jaar was een gedeelte van den tempel en het godenverblijf, dat
daar in stond, met een stuk van den rotswand in zee gestort, wat toen door de Baliërs
als een voorteeken beschouwd werd, dat het spoedig met het rijk Badoeng gedaan
zou zijn. En dit is dan ook uitgekomen.
Als bouwwerk heeft deze tempel dus niet veel te beteekenen, maar de ligging er
van is, evenals bij bijna alle tempels op Bali, prachtig gekozen.
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DE PADANGBAAI IN KARANGASEM.

Stel u voor een rotswand die uren ver als een muur zoo steil uit zee oprijst, tot
vijftig, zestig meter hoog. En uit dien geweldigen wand springt een rotspunt naar
voren als de boeg van een stoomer zoo scherp, een 70 meter zee in, en boven bij den
rotswand niet meer dan een twaalftal meters breed. Op deze plecht is de tempel
gebouwd; de muurtjes, die de tempelruimten omringen, zijn als een
scheepsverschansing; buigt men zich er over heen, dan ontwaart men diep onder zich
het woelende water.
Dat is een verrukkelijk schouwspel; telkens en telkens weer, regelmatig als een
uurwerk, ziet men de lange deiningen van den oneindigen oceaan naar den rotswand
zich heenstuwen en hooger en hooger zich welven en en laatste tot een groenen boog
zich buigen, om dan uiteen te spatten in een lange witte baan van schuim. Westelijker,
ook aan de zuidkust, zag ik later een anderen vermaarden tempel, Poera
Pagendoengan, die ook alweer op een zeer eigenaardige plek was gebouwd. Daar
hadden de golven de kust zoodanig uitgehold dat er een rotsige poort of brug was
ontstaan, die ver in de branding uitstak. Op het uiterste puntje daarvan bevond zich
het heilige bouwwerk (zie de teekening, bl. 252)
Lang kon ik van het verrukkelijke schouwspel niet genieten; de dag liep ten einde
en dorst en honger meldden zich aan. Ik had eigenlijk niet gerekend op zoo'n verren
tocht. Mijn veldflesch met thee was lang reeds geledigd en ook de pisangs, tot
versnapering mede genomen, waren verdwenen.
Teruggaan naar de zooeven ontdekte dessa was nu het beste, daar zou wel wat
voedsel zijn te vinden en een dak, want terugkeeren heel naar Den Pasar of zelfs naar
Djimbaran was onmogelijk in 't donker.
Ik wekte mijn tolk, die, terwijl ik bijgaande schets van de rotsige kust zat te maken,
in de schaduw van den tjandi in slaap was gevallen, geheel op van vermoeidheid (de
laatste dagen hadden we steeds zware tochten gemaakt) en juist wilden we weer op
pad gaan, toen ik boven een dicht boschje, op den top van een heuvel, op een paar
honderd meter afstand, plots een Hollandsche vlag zag verrijzen.
Dat was een zonderlinge gewaarwording, daar in die eenzaamheid zoo ineens onze
driekleur als een zon boven de kimmen te zien stijgen. Natuurlijk dadelijk er op af.
Op den top aangekomen, vond ik er een door de zon gebruinden landgenoot en een
aantal inlandsche matrozen, die bezig waren geweest een hoog boven het geboomte
uitstekend bamboe-gevaarte op te richten, waaraan onze vlag vroolijk wapperde;
spoedig
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volgde de kennismaking. De Hollander bleek een luitenant ter zee (J.G. v.d. Laan)
van Hr. Ms. opnemingsvaartuig ‘Van Gogh’, dat in de nahijheid van den Tafelhoek
voor anker lag.
Voor twee jaren was men bezig geweest met het opnemen en in kaart brengen van
de kust van Bali, doch toen was een nauwkeurige opname van het schiereiland niet
mogelijk geweest, daar op last van den vorst van Badoeng de bakens, onmisbaar
voor de triangulatie, steeds werden vernield. Toen Badoeng ons was, werd dadelijk
de arbeid hervat; onze luitenant was een paar uur geleden aan de westpunt geland,
waar een kleine inham (Laboean said) en een natuurlijke grot of poort het landen en
beklimmen der rotsen mogelijk maakt en had nu op dit heuveltje, het hoogste punt
hier in den omtrek, een baken gezet. Zijn plan was, zoo mogelijk, nog denzelfden
avond naar boord te gaan, doch het bleek daarvoor te laat te zijn. Op een half uur
afstand had hij echter een paar hutjes gevonden, waar wij besloten den nacht door
te brengen.
Het gehuchtje (Pondokan Songbintang) werd door twee gezinnen bewoond. Op
deze plek werd vroeger een tijdelijke woning voor den vorst opgericht als hij in zijn
tempel kwam offeren, in welke woning hij dan een nacht overbleef.
Lucifers, die op Bali algemeen zijn hadden ze daar niet; vuur maakten ze door het
haaks over elkaar wrijven van twee stukken droge bamboe; in het onderste stukje
werd vooraf een gleufje gesneden en daarin een pruikje bamboe-schraapsel gestoken,
dat, bij het snelle wrijven, spoedig ging gloeien en door aanblazen dan aan het branden
raakte.
Grooter ongerief is het gebrek aan stroomend water, dat op het schiereiland niet
voorkomt. Deze luidjes drinken regenwater, dat van de daken langs een zeer primitief
bamboe gootje in aarden potten wordt opgevangen. Is deze geringe voorraad uitgeput,
dan wordt het modderige stilstaande water (meer modder dan water), dat zich op
sommige plaatsen in holten of kuilen verzamelt, met het vee gedeeld.
Gelukkig was door den luitenant op een mogelijk overnachten aan den wal gerekend
en was een ruime voorraad eetwaren en ook een vaatje drinkwater medegenomen en
duurde het dus niet lang of ik kon mij te goed doen aan de gul aangeboden spijzen.
Den volgenden morgen vroeg trokken we naar de landingsplaats, waar twee
prauwen lagen, waarmede we in enkele uren de ‘Van Gogh’ bereikten.
De commandant (de luitenant ter zee 1ste klasse L. v.d. Wal) was zoo vriendelijk
den uit de wildernis opgepikten zwerver uit te noodigen om een paar dagen aan boord
te blijven, om wat uit te rusten.
Ik nam deze uitnoodiging met des te meer vreugde aan, daar ik dan een tochtje
mede zou maken naar de Padang-baai in Karangasem, waar een peilschaal
gecontroleerd moest worden.
Het eigenaardige van dit tochtje was dat dit juist de reis zou zijn, die Cornelis de
Houtman in 1597 met zijn drie schepen gemaakt had.
Wij lagen nu op de zelfde plek waar deze voor het eerst voor anker was gekomen
en zouden als hij om den Tafelhoek varen, door hem den ‘Verckens-hoeck’ genaamd,
naar den Portugeeschen naam ‘Cabo dos Porcos.’*)
*) Voor de Portugeezen is aan deze kaap geen aangename herinnering verbonden. Zij hadden
namelijk een schip uitgerust met het doel om op Bali vasten voet te krijgen en er een sterkte
te bouwen, doch bij genoemde kaap is hun schip vergaan. Het gedeelte van de bemanning
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Maar den afstand, waarvoor hij door tegenwind vijf dagen had noodig gehad, zou
onze schroef in acht uur doen afleggen.
Mijn inlandsche tolk, die mij tot hiertoe vergezeld had, vroeg verlof om naar land
te mogen terug gaan; op het schommelende scheepje voelde hij zich lang niet lekker.
Ik liet hem toen bij Djimbaran aan wal brengen, vanwaar hij met de paarden naar
Den-Pasar terugkeerde.
Den volgenden morgen in de vroegte ging de ‘Van Gogh’ onder stoom; weldra
liepen we om de westelijke punt van den Tafelhoek en zag ik kort daarop het kleine
tempeltje

dat er het leven afbracht, werd gevangen genomen en naar de hoofdplaats vervoerd. Na dien
is de poging niet meer herhaald.
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op den steilen rotswand hoog boven de schuimende branding.
Toen voeren we de Zuidkust langs die langzamerhand minder hoog en steil en nu
dicht begroeid werd. Hier en daar was een hol of grot te zien. Recht voor ons uit de
wazige silhouet van Noesa Penida, waarvan de top Moenda (1610 voet) het hoogste
punt is.
Tusschen Bali en Penida (waarbij nog de twee kleinere eilanden Lembongan en
Tjeningan) doorstoomende, bereikten we om 2 uur de Padang-baai.
Onze voorgangers van voor drie eeuwen hadden dichter onder den wal gehouden,
zoodat ze duidelijk de vruchtbare rijstvelden konden zien, die hier overal zich
uitstrekken tot vlak aan zee.
In een oude reisbeschrijving toch lezen we: ‘'t Land daer 't schip Hollandia bij
lancx seylde, eer het in de selve Baye quam, was soo schoonen Landouwe, als sy
noch noyt van de reyse gesien hadden, daerom sy 't oock noemden Jong Holland.’
In de Padangbaai werd ik aan wal gezet en beklom er een heuveltje aan de zuidzijde
der baai, waar de geheele kom goed te overzien was en maakte er een schets van.
Onder het teekenen dwaalden mijn gedachten voortdurend af naar onze kloeke
voorvaders, die zich zoo ver met hun kleine houten scheepjes durfden te wagen, en
dan kwamen mij weer te binnen die onopgesmukte, maar van zooveel nooden en
gevaren getuigende woorden aan het einde van hun reisverhaal: ‘ende zyn sy (26
Febr. 1597) uyt Bali ghescheyden, sterk wesende drie schepen, met name Mauritius,
Hollandia oft den Hollandtschen Leeuw, ende het Duyfken, waer op waren 89
persoonen, zynde 't overblyfsel van 249 daer mede sy af-ghevaren waeren uyt
Hollandt.’
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Oud lied
Adieu mijn lief, nu gaat het op een scheiden,
Hoe lange jaren ons een droom ook bond;
Nu zullen wij elkanders blikken mijden,
Want nieuwe smartlijkheden, nieuw verblijden
Zullen ons bloeien van een vreemden mond; Adieu mijn lief, het leven haatte ons beiden.
Adieu mijn lief, ik voel uw warme handen
Voor 't allerlaatste om mijn wijkend hoofd;
Wien 't ouderhuis buiten zijn poorten bande,
Hem wordt geluk tot bang-verborgen schande,
En weelde schuwt hij als verboden ooft...
Adieu mijn lief, adieu geliefde handen.
Adieu, adieu verwekker van mijn hopen,
Om wien 'k mijn jeugdtijd droomend heb versmacht;
Wie 't noodlot trotst, zal 't hoofd te pletter loopen,
En levenslang met bitter leed bekoopen,
Dat hij diens wetten te verbreken dacht; Nu gaat ons 't leven eerst in wáárheid open.
Adieu mijn lief, adieu, wij moeten scheiden,
Ons wacht van jaren nog een lange rij,
Vóór ons de dood dit wisslend spel zal wijden
Tot schoone vredigheid van 't al-voorbij;
Maar waardevoller kan ons niets meer beiden,
Dan deze droom-waan tusschen u en mij.
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Gijsbert en Ada.
Roman,
door Peter Dumaar.
(Vervolg).
VII.
Ja, dit was hij gewaar geworden met droefheid en een gevoel van verkilling. Het
gebeurde allengs, in de vacanties, wanneer zij langen tijd samen waren. In welk oord
zij die dagen ook doorbrachten, en in welk getijde van het jaar, altijd dieper miste
hij rondom Nora de schoone omgeving van eertijds en voor zich-zelven voelde hij
de gebondenheid aan de samenleving der menschen. En het was juist de gedachte
aan haar, die hem soms voor de toekomst deed vreezen, die, als hij ontwaakte uit
een dagenlangen roes van doelloos droomen en dichten en zwerven, beseffen deed
dat er geen vrijheid voor hem bestond. De verbitterde woorden die hij dan uitte,
hebben veel tranen in Nora's kinderlijke oogen gebracht. Slechts een enkele maal
dorst zij hem die hardheid verwijten; meestal werd zij stil en zweeg verschrikt. En
als zij zoo zwijgend naast hem zat of liep, dacht hij aan Ada en haar
onverschrokkenheid, aan haar ruimer zienden geest, aan de dagen van voorheen.
Nooit had hij rondom Ada's wezen de aureool der wijde en wilde natuur verlangd;
hij wist dat zij schoon was door haar eigen innig zieleleven, naar buiten stralend in
stem en oogen, overal en altijd. Maar om Nora's liefde moest hij een stille zomerpracht
zien, rond haar zacht-blozend gelaat wenschte hij immer dien eenen wonderen
morgenstond van dauw en bloemen of den gouden avondgloed der verre heiden. Wel
zag hij haar lieflijkheid als een blank licht, wanneer zij gingen door de donkere
winterstraten der stad; maar het was meer de schoonheid der huivering-wekkende
wereldstad, niet Nora's schoonheid geheel om zich-zelve. Ach, hij voelde het soms,
maar wilde het zich niet bekennen: hij had Nora lief om hare gestalte, haar gelaat,
haar bloem gelijk wezen; Ada kon hij niet vergeten om den klaren kern van hare ziel,
zuiverder dan het wit der hooge bergen. Want hij voelde dat zij niet hare zwakheid,
zooals hij de zijne, verschool achter klinkende woorden, maar haar onvolmaakte
wezen erkende en met alle krachten naar beter streefde. Echter, hij bleef schuw voor
haar, want diepe waarheden die hij zelf niet aanzien dorst, daar zijn oogen slechts
over oppervlakten gleden, legde zij open in het licht. En toch, ondanks die schuwheid,
zocht hij haar weer, na eenige maanden van stilte tusschen hen.
Het was een vroege avond in Mei, evenals het vorige jaar, toen hij Ada in haar
werkkamer trof, oude schetsboeken doorbladerend. Zij spraken over de laatste
maanden en Gijsbert trachtte haar een woord over Nora te ontlokken, die zij in de
Kerstdagen ontmoet had. Maar zij zweeg en scheen een gesprek over personen, zooals
altijd, te ontwijken.
Hoe gaat het met de studie? vroeg zij op-eens.
Treurig! antwoordde hij. Het binnengaan van de academie is alleen al een kwelling,
zoo leelijk is 't gebouw.
Kun je dat gebouw dan niet scheiden van het geestelijk leven daarbinnen, van wat
daar gesproken en gedacht wordt? vroeg zij weer.
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Ach, geestelijk leven,... zei hij verdrietig, het is er niet! 't Is er een voortdurende
parodie van de schoonheid en het wijze inzicht.
Maar Gijs! viel Ada in, waar berust nu eigenlijk zoo'n oordeel op? Je bent nog
geen twee jaar student,... hoe is 't dan mogelijk over de academie in haar geheel zoo
te spreken.... Dat is weer je gewone manier van generalizeeren. Als er eens andere
persoonlijkheden de leiding van jullie studie hadden, dan veranderde immers alles!
Nu ja, ik bedoel in onze faculteit is 't onhoudbaar, antwoordde hij. En dat zijn juist
de vakken waarbij een dichter aan 't woord moest zijn. Maar er zitten enkel filologen
van het oude dorre ras, filologen die spreken, filologen die luisteren.
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Gijs, Gijs! waarschuwde Ada met zachte stem, hoe draaf je weer door.... Wat weet
je van die luisterende filologen? Je hebt je altijd van hen afgezonderd gehouden, je
weet niets van het studentenleven. Je kent hen niet buiten de colleges, zooals ze op
hun kamers zijn en bij hun feesten.
Je vergist je, was Gijsberts antwoord. Ik ken hun begrip van beeldende kunst uit
de versieringen van hun kamers en hun wijsgeerigen en litterairen aanleg uit hun
dwaze almanakken.
Je begrijpt wel, hernam Ada kalm, dat ik evenmin al die dingen mooi vind. Maar
wie verzekert je, dat onder die honderden jonge menschen er niet een paar zouden
zijn die dachten en werkten zooals jij. In je eenzaamheid en afzondering, altijd met
hetzelfde gezelschap van den zonderlingen Maurice, verspil je je kracht en blijf je
alleen maar leven op oude ervaringen en droomen....
Zij zweeg even en misschien dachten zij aan hetzelfde, terwijl zij voor zich uit
staarden in de schemerende lucht boven de boomtoppen. Toen hervatte zij: Ik bedoel
dit, en het heeft mij al vaak gehinderd in je: sinds je Nora hebt, denk je alles bereikt
en bestaat er voor jou geen streven en geen hooger roepend levensdoel meer. Je hebt
te jong gemeend dat de rust voor je gekomen was, en toch woelt en strijdt het in je
vol onbevredigdheid. Ik begrijp het uit de verzen die ik van je gelezen heb, en ik
begreep het met zekerheid, toen ik je met Nora samenzag.
Dat je haar hebt mogen verwerven, heeft een eind gemaakt aan je verlangen om
in de schilderkunst mooie en nieuwe dingen te doen, het heeft je kunstenaars-aanleg
verstikt.
Maar Ada! heb ik de litteratuur dan niet? vroeg hij, verbaasd over haar plotselinge
heftigheid.
Je bent geen dichter, antwoordde zij langzaam, maar met overtuiging. Je ziet alles
als een schilder, maar die is dood gegaan in je. Vooreerst door je symbolische
zienswijze. Vroeger was je spontaan; je landschappen waren soms heel mooi en 't
was alles natuurlijk en frisch wat je deedt. Maar de dogmatiek heeft je verblind en
nu zie je maar één ideaal en niets anders, en wie niet mee bewondert met jou, dien
veroordeel je. De natuur veracht je, want je tracht nooit meer van haar te leeren.
Denk maar eens aan die houtsneden, waar ik je met Kerstmis mee bezig zag! Bladeren
en dieren styleerde je naar prentjes uit een boek, in plaats van zelf al dat rijke uit de
natuur te halen.
Maar ik heb veel bloemen en dieren geteekend in de natuur, zei Gijsbert.
Waarom dan nu niet meer? vervolgde Ada. 't Is Gijs, omdat je denkt een faze in
je ontwikkeling te kunnen overspringen en dat doe je onder invloed van een verkeerd
begrijpen der lessen van je ouden leermeester en van de theorieën uit wat
middeleeuwsche monniken-boeken. Heeft je meester zelf dan nooit naar modellen
gewerkt?
Ja, antwoordde Gijs, maar hij wilde wel dat 't niet zoo was.
Intusschen bouwt hij bij zijn werk op de ervaringen van vroeger, zijn herinneringen
aan het natuurlijk-geziene, zei Ada. En dat alles mis jij en nu denk je dat door
theoretische overwegingen goed te maken. Dürer construeerde ook het menschelijk
lichaam, en Da Vinci,... maar die zagen tegelijk naar het leven en werkten er mee.
Je leermeester teekent grootsche figuren, maar met zijn kennis van het levende
lichaam die de fantazie steunt. Altijd, ook hier weer, maken de leerlingen tot een
fout, wat bij den meester goed is.
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Nu ja, trachtte hij zich te verdedigen; maar ik geef me immers niet voor schilder
uit; ik weet wel dat ik maar zoo'n beetje dilettanteer. En al heb ik om Nora den
schilderboel laten varen, zij heeft juist het verlangen in mij wakker gemaakt naar
gedichten, al geef jij daar nu niet veel om. Bovendien, wat zal ik nog schilderen? De
heele wereld is al geschilderd! 't Leven heeft aan zich-zelf genoeg. Een lieve en flinke
vrouw, een niet te zware betrekking, wat goede boeken om je heen en af-en-toe een
mooi reisje,... wat wil je meer?
Bah! zei Ada; bourgeois satisfait! ondanks al je liefde voor kunst,... of eigenlijk
artiest satisfait,... als dat niet een contradictie in zich-zelf was! Hoe ik jou noemen
moet, weet ik niet meer.
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Ach, je hebt wel gelijk, zei hij zacht, opeens erg bedroefd om wat hij zich nooit dorst
bekennen. 't Komt alles door die studie! 't Is ook zoo hopeloos, 't is niets voor mij.
En dat maakt mij zoo bitter tegen alles en iedereen.
Ja, antwoordde zij, zoo heb ik het wel gevreesd.
Nu was hij opgestaan en stond al bij de deur, maar wendde zich nog even tot haar:
Tegen jou, Ada, heb ik me ook vaak bitter gestemd gevoeld, omdat je 't mij altijd
zoo moeilijk maakte met me-zelf. Nu op-eens schijnt het anders geworden. Ik voel
wel dat je de waarheid zegt, en dat moet toch goed zijn ten slotte. Maar 't valt me
nog zoo zwaar te dragen....
Zachter nu, rustig en dankbaar, zooals hij zich nooit jegens haar gevoeld had, ging
hij heen. En vele malen is hij in dat voorjaar en dien zomer bij haar teruggekomen
in het kleine hooge werkkamertje, met het vredige avond-uitzicht over de boomen,
tot op een keer zij hem vroeg: Gijs, weet Nora dat je zoo dikwijls hier komt?
Toen vertelde hij haar dat hij niets voor Nora verzweeg en hoe kalm zij altijd naar
zijn woorden luisterde, met een glimlach vol liefde: Ze begrijpt wel dat het een goede
en trouwe vriendschap tusschen ons is.
Ze is zacht en geduldig, zei Ada.
Dat komt, doordat er in haar eigen hart geen spoor van slechtheid is, bevestigde
Gijsbert.
Ja, hernam zij, ze moet wel heel veel van je houden. Ik zou zoo veel niet verdragen
hebben, als zij van jou, met al je grillen.
En ook zelf begrijp ik haar kalmte soms niet, erkende hij.
Zoo werd zijne vriendschap met Ada schooner en vertrouwlijker, diep van
waarheidszin tegenover elkander, vol verlangen naar steun in kennis van het
eigen-zelf. En in dien zomer, terwijl hij vaak het blonde hoofd, het rustig-peinzende
gelaat van Ada voor zich droomde, voelde hij het eerst de vervreemding van Nora's
zwijgend, kinderlijk-geduldig wezen.
Het gebeurde in die dagen dat de schoone oude hoofdstad kleurig was van zonnig
oranje en woud-groen en vroolijke menigten door de nauwe straten optogen tot het
feest der koninginne-kroning. Gijsbert was de gast van Nora's ouders, maar hij
verheugde zich alleen op het nabijzijn der liefste, daar de feestelijkheid der opgetooide
stad hem onverschillig was. En echter werd zijn teleurstelling groot. In plaats van
veel met Nora alleen te zijn, was hij gedwongen iederen middag en avond met het
heele gezin langs de versierde straten te drentelen en het vroolijk gezelschap, dat hij
op dien zomermiddag voor drie jaren met warm verlangen had gezocht en vergezelde
naar de zonnige heide, was hem nu een kwellende onrust. Hoe graag had hij met
Nora alleen in traag zwerven tusschen de jubelende duizenden der menschen den
gloeienden avond der statige grachten bewonderd, de stralende kronen en snoeren
van licht langs de patricische paleizen der roemrijke stad. Maar het mocht niet zoo
zijn! En dit deed hem veel zwijgen en maakte hem ontstemd tegen het juichende
volk, tegen de domme schreeuwende massa. Den laatsten avond sprak hij tegen Nora
honende woorden over het genieten der volksmenigte, over den praal der stad, over
haar eigen vreugde om dit alles, en hij trof haar zoo hevig in het argelooze hart, dat
haar oogen met moeite de tranen bedwongen. Toen voelde hij, bij zijn verachting
voor het feest van heel een volk, voor de kinderlijke blijdschap van haar die hij zoo
lang in droomen en in woorden zijn liefste genoemd had, dat zij anders was dan hij
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zelf, dat andere begeerten en schoonheids-ontroeringen haar en hem bewogen. Alleen
heeft hij daarna in den laten avond de volksbuurten doorzworven en hij voelde haar
gemis niet. Hij dacht aan Ada... Wellicht sliep zij rustig, niet vermoedend dat haar
vriend door den bont-getooiden Jordaan zwierf, onder den gloed van lampions en
oranje, waar de meiden en kerels bij orgel-muziek en harmonica's draaiden en
zwierden over de keien. En hij mijmerde er over, bij het nachtelijk feest dat schoon
was van wildheid in de hooge nauwe straten, onder de oude gebogen gevels, hoe
Ada de rood-walmende en donker-brandende vlammen en schaduwen op de
geheimzinnige pleinen en kerken en vergrauwde
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huizen-reeksen om de woeste schoonheid zou hebben bewonderd; hoe zij het eenzaam
dolen en het beschouwen der dingen zou verkozen hebben boven het opgaan in de
vreugden der menigte...
Nora zag hij niet meer dien avond en toen hij in de bedsteê op het zolderkamertje
lag, vond hij geen koelte en rust van den slaap, want brandend berouw was diep in
hem; hij dacht aan Nora's tranen en met opene oogen turend in den donker zag hij
haar bedroefde trekken ontroostbaar voor zich. Van uur tot uur hoorde hij het spel
der torenklokken, telde hij de slagen der Westerkerk, galmend door den zomernacht,
hoorde hij ook het zingen van eenzame feesters tot aan den dageraad, toen hij eindelijk
moede insliep. Nora kwam hem dien morgen vriendelijk en vergevend tegemoet, en
verheugd als hij was na de angstig-doorwaakte nacht-uren vol duistere gedachten,
nam hij haar vergevende liefde dankbaar aan. Want de gedachte dat er ooit een
scheiding zou kunnen komen tusschen haar die hij boven alle werelden en tijden
verheven had, en hem-zelven die de zoetste droomen der eenzaamheid aan haar
verbond, was ondragelijk en scheen hem wreeder dan de dood.
Maar hij voelde, in de dagen die nu kwamen, dat de klare glans zijner vereering
verdoofde, dat de krachten hunner jonge liefde den barnenden strijd van zijn innerlijk
leven niet voor alle komende jaren zouden kunnen verdragen.

VIII.
Op een avond in het laatst van September trof hij Ada in gezelschap van een slank
meisje dat met geestdriftige overtuiging zat te spreken, maar plotseling zweeg en
verrast glimlachend opzag toen Gijsbert nadertrad. Ada noemde haar Nolly en hij
herinnerde zich dat Ada eens van haar verteld had, van het nichtje dat zou komen
studeeren. Hij zette zich bij hen en luisterde. Nolly's vleiend-rythmische woorden,
haar wild-vrije gedachten, maar vooral de zachte gloed harer grijs-blauwe oogen
deden zijn aandacht stijgen en hij bewonderde meer-en-meer de bekorende gratie
van haar gebaren, van haar stem, van hare oogen die opklaarden of wegkwijnden
met den gang der gedachten en stemmingen.
Terwijl Ada en Gijsbert luisterden, sprak zij van die schoone en ongerepte droomen,
welke zij idealen noemde en waarmee zij uit het zuiden des lands, hare moeder
verlatende, naar de academiestad was gekomen, om het grauwe leven der provincie,
het lot der vrouw in een kleine stad te ontvluchten en de veelzijdigheid der
wetenschappen, de schoonheid der kunsten in wijde omschouwing te genieten. En
Gijsbert, die zonder verwachting het studieleven was tegengegaan, overviel even
een bewust-wording van de demonische ironie en den doodenden haat die zijn ziel
vervulden tegen alles wat aan dit jonge meisje een rijke wereld van hoogste
geestesmacht scheen. Hij benijdde haar even slechts, want toen kwam het medelijden
met haar, en hij zeide: 't Is voor u zeer te hopen, dat aan al uw verwachtingen
beantwoord wordt.
Hoe bedoelt u? vroeg zij.
Och, zei Ada snel, Gijs heeft 't niet erg op de academie en alles wat daarmee in
verband staat. Maar hij is ook zoo buitensporig exclusief. Wat er dwaas is, zal jij
ook wel zien, Nolly. Je moet nu eenmaal altijd het goede onder een heelen hoop
rommel uitzoeken.
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O, ik ben niets bang, zei Nolly overtuigd. Ik ben sterk genoeg om eens wat strijd
te voelen,... ik houd er wel van!
De volgende dagen dacht Gijsbert veel aan den grijzen glans van Nolly's oogen,
een glans die uit groote diepten scheen te komen, maar soms flonkerde en straalde,
zooals wanneer de zon met gouden vlam door verre grijze nevelen breekt. En op
eens vroeg hij zichzelven af: hoe was Ada dien avond? En hij bemerkte dat hij zich
Ada's nabijzijn niet bewust was geworden, dat zijn aandacht in de strijdhaftige
woorden en moedige verwachtingen van het jonge meisje was verzonken geweest...
En hij voelde een groot verlangen haar weer te zien.
In het begin van October, op het eerste college, zag hij haar bruin-lokkig, luisterend
ietwat terzij-gebogen hoofd, voor zich, op de bank vooraan bij den professor. Na de
les wachtte hij haar in de gang en vroeg, haar huiswaarts te mogen vergezellen. Haar
eerste
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indruk, haar oordeel over de nieuwe menschen en dingen was ruim en mild; zij was
vol belangstelling voor elke kunst; het theater wilde zij gaan zien, concerten hooren,
de tentoonstellingen der schilderkunst bezoeken, colleges over wijsbegeerte volgen.
Maar Gijsbert stelde tegenover hare hooge verwachtingen van studie en maatschappij
de koele verachting van zijn oordeel: de dorre onvruchtbaarheid van academische
filologie en wijsbegeerte, de ontaarding van het tooneel, de pronkzucht der concerten,
de waardeloosheid der moderne tentoonstellingen.
Wat heb je voor je zelf veel zekerheid, zei Nolly, vaag voor zich uitstarende in
het verkleurend gebladerte van het park, waar zij nu langzamer liepen. Het was er
in den morgen zeer stil; langs den vijver-oever gleden zwanen onder een treurwilg;
dorre bladeren ritselden neer uit de roode beuken boven hen en lagen op de stille
paden.
Ik weet het ook niet, zei hij. Ik heb de waarheid en de zekerheid niet,... 't zijn maar
subjectieve gevoelens. Alleen, één ding weet ik zeker, dat is, dat je buiten meer van
wijsheid leert dan in de academie. Ik weet ook zeker dat de schoonheid van de boomen
en de lucht en van het licht over het water een werkelijkheid is, die mij al veel troost
heeft gegeven.
O ja, stemde zij toe. Maar ik wil de menschen ook leeren kennen en alles wat daar
gewerkt en gedacht wordt.
Gijsbert zweeg, en in stilte en eigen gedachten verzonken kwamen zij bij het
pension waar Nolly woonde.
Mag ik nog eens meer met je mee? vroeg hij bij het afscheid.
Geef je daar nog wat om? zei zij glimlachend. Ik dacht dat je me tamelijk onnoozel
en niet de moeite waard zou vinden.
Je zult de verachting ook wel leeren! oordeelde hij.
Neen, dat wil ik niet, antwoordde Nolly met haar gewone overtuiging en schudde
het hoofdje in ernstig gebaar. Maar je mag toch wel met me meegaan.
Zij zag hem lang aan, met een wisseling van teederheid en droefenis en een
glimlach van geluk in het diep der oogen. En ook door hem ging een zelden-gevoelde
zachtheid.
Hij bracht haar nu geregeld naar huis; 's avonds bezocht hij haar op hare kamer,
naar den schijn om samen te studeeren, in werkelijkheid om veel te spreken over de
litteratuur, die zij beiden liefhadden. De winter kwam en zij werden vertrouwelijker
en opener met elkaar. Maar Ada zag hij minder en zijn verlangens naar Nora waren
niet zoo onstuimig meer als vroeger. Echter vertelde hij haar van zijn nieuwe
vriendschap, waar zij rustig onder was als immer.
De middag-wandelingen met Maurice werden intusschen geregeld voortgezet en
het denken over Nolly gaf er een nieuwe bekoring aan. Het gebeurde wel dat zij in
een dier stille lanen, ver buiten de stad tusschen boomgaarden en weiden, Ada
tegenkwamen, maar Gijsbert voelde dan slechts verwarring en geen blijdschap.
Waarom toch ontweek hij haar, sinds hij Nolly had leeren kennen? Was het niet zijn
ijdelheid en zijn zucht naar een vlotter en luchtiger omgang dan Ada's moeilijke
gedachten-wereld, hem geven kon? Nolly luisterde met vertrouwen naar zijn trotsche
en verblind-eenzijdige beschouwingen over kunst en maatschappij en duldde zijn
heftigheid met zacht-vergevenden glimlach; Ada, hem nimmer sparend, doorzag de
zwakheid van zijn geestelijk leven, terwijl elke hartstochtelijke woorden-val op haar
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verheven bezonnenheid machteloos stuitte. En hij peinsde over de mogelijkheid dat
Ada hem ook nu doorzien zou.
Ja, het was lichter om te droomen van Nolly's droom-werelden wekkend gelaat,
dan te denken aan de strengere trekken van Ada en haar dieper leven eischend hart.
Zoo gingen dan op die zwijgende wandelingen Gijsberts gedachten blijde en licht
naar de weeke verten dier lichtend-grijze oogen, die de schemering van najaar en
winter over de eenzame wijde landen hem gedenken deed. En dat wondere oogen-licht
leefde zoozeer in zijn bewustheid, dat hij op een morgen, achter Nolly zittend, den
professor en zijn studenten niet meer gewaar was en een sonnet opschreef, zingend
van de eindelooze zee, de zilveren schemerzee, harer oogen en van de
schoonheidssfeer waarin zij hem ophieven.
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Toch bleef er in Nolly's leven iets hem vreemd van den beginne af. Het was haar
verlangen naar de menschen, naar menschen die hij harer onwaardig vond. Dezelfde
afgunst waarmee hij Nora buiten de overige wereld had willen houden, ontwaarde
hij nu in zich tegenover allen die genoten van Nolly's zachten lach en de streeling
harer oogen. Hij bekende het haar op een avond, toen zij bij den haard op hare kamer
zaten; hij verweet haar het spreken met lieden die hij verachtte. Ook haar wilde hij
voor zichzelven alleen; hij voelde dat zij niet tegelijk met hem en met die, hare
minderen, om kon gaan. Toen schreef hij andere sonnetten, beklagend haren gang
door een droef dal van sterfelijkheid, haar met zich roepend naar trotsche hoogten
of langs den eenzamen oever van een wijden levensstroom, ziende en bepeinzend
de dingen der eeuwige schoonheid, niet beseffend hoe diep hij zelf nog dwaalde.
Maar zij ging hare eigene wegen, die ver van de zijne bogen, hoe vaak ook
onverwacht elkaar naderend, zoodat zij spreken konden en dicht bijeen schenen. Als
zij was weggeweest naar het Zuiden, naar hare moeder, zag Gijsbert op het uur harer
weerkomst den hemel lichter, ademde hij vreugde uit de lucht, wetend den zaligenden
schemerglans harer oogen weer te zullen zien.
Op een avond had hij haar zijn laatste verzen voorgelezen en de woorden en
droevige rythmen hadden haar diep ontroerd. Toen hij opstond, zeide zij: Wij mogen
zoo niet voortleven, tegenover Nora niet.... Het is niet goed van ons.
Maar hij nam hare hand en kuste die en streelde haar zacht, terwijl zij het hoofd
schreiend van hem afboog.
Stil maar, Nolly, zei hij; alles zal ik haar zeggen; zij is vol vertrouwen en heeft
jou niets te verwijten.... En in zich-zelven voelde hij, terwijl hij sprak, de
veelvoudigheid van zijn wezen: zijn verschemerende liefde voor Nora, de
verborgen-bloeiende vereering voor Ada's ziele-schoonheid, de warme
vertrouwelijkheid van Nolly's naar al-zijdig leven smachtend hart. De begeerte
doorvoer hem, rond haar slanke lichaam den arm te slaan en de droomen-rijke oogen
te kussen, alles te vergeten wat hem aan anderen bond, - maar het droef gelaat der
reeds half-verlaten Nora zag hij plotseling vóór zich, en hij bleef staan, onbeweeglijk.
Toen hij hare hand losliet en heenging, zag zij niet op, maar snikte gebogen in hare
handen.
De maanden gingen en het geheimvolgroeiend leven van hun aller gedachten zwierf
langs stille ongeziene wegen voort. Nolly bezocht socialistische bijeenkomsten en
schreef gedichten in de naief-rhetorische beeldspraak dier welgemoede hervormers.
In het najaar slaagde Gijsbert met zijn candidaats-examen, dat niet zeer voorbeeldig
was, maar zijn vader toch de voldoening bracht, van eindelijk den zoon in het
geregelde leven te zien binnentreden. Nora's ouders hadden het eerder verwacht en
toonden dus geringe belangstelling; zij zelve bleef kalm-tevreden, zonder haar
vroegere jonge uitgelatenheid. In Ada's gelaat alleen zag hij de diepere verheuging,
die het voorbijgegane leed van anderen begrijpt.
Met Nolly wandelde hij nu minder vaak. Eens, op een namiddag in November,
waren zij samen de academie uitgegaan, buiten de stad om, en nu stonden zij over
een vijver te zien naar de laatste dof-roode zonne-vonken, die ver achter het dor
geboomte den somberen horizont doorgloeiden. Zij zagen elkaar aan en voelden de
droefenis van een onafwendbaar-naderende vervreemding. In elkanders oogen lazen
zij het, dat het schoon geweest was, vol nieuw-ontloken verlangens wellicht voor
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haar, maar dat het niet duren kon voor een menschen-leven. 's Avonds schreef hij
zijn gevoelens in een sonnet van donkere klanken. Tegelijk echter werd hij zich de
noodzakelijkheid bewust van een vereenvoudiging zijns levens uit de veelvuldige
verhoudingen, die aan Nora onthielden wat haar door het woord zijns harten, door
zijn liederen van aanbidding, door zijn oude verrukkingen toekwam.
Dit alles schreef hij aan Nolly; hij moest den weg kiezen tot eene dier jonge
vrouwen, naar wie de wonderlijk-vertakte ziel begeerde te streven. En hij koos Nora,
daar haar te verliezen hem de ondergang eener wereld van heerlijke droomen scheen.
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Het verzinken van den gouden glans in Nolly's zee grijze oogen, van het gouden licht
dat zijn hart een tijd lang had bestraald en verwarmd, dat verdwijnen hunner
genegenheid deed hem meer aan als een teederschoone ontroering dan als een
wreedheid. Hij schreef in verzen dat hij haar begraven had met zijn lieve
herinneringen, dat de droom voorbij was en hij teruggekeerd tot zijn trouw-beidende
liefste. En weer waren het fraai-klinkende woorden van eeuwigheid en
onsterfelijkheid, wier zin hij in die dagen der jeugd nog weinig doorgrondde. De
cyclus verzen die allengs was ontstaan rondom Nolly's bekorend wezen, vond een
plaats in het tijdschrift der jongere litteraire richting en Gijsbert zond ze haar als een
laatsten afscheidsgroet. Nog wel zag hij haar later enkele malen weer; maar in dien
winter reisde zij heen, zuidwaarts, en alleen van anderen heeft hij over haar lot
vernomen.

IX.
Met jongen moed en werklust gaf Gijsbert zich aan nieuwe studie-vakken. Op zijn
kamer omringde hij zich met boeken, die hem de onvermoede landen ontsloten der
Oud-Germaansche dichtkunst, waarin hij nu langzaam begon door te dringen. Regel
voor regel ontleedde hij geduldig de Angel-Saksische gedichten, het statige epos van
Beowulf, de diep-melancholische liederen van den Bouwval, den Zwerver, den
Zee-vaarder, die de eenzaamheid der oude tijden zoo schoon bezongen, de
eenzaamheid die schoonheid wordt in een ziele-sfeer van nevel en droefenis. Het
liefst was hem de klacht van den zeevaarder op zijn wijden oceaan:
Wel kan ik van mij-zelven zingen een waren zang,
van verre tochten melden, hoe in droeve dagen,
in smarten-tijd ik leed,
bittere zorgen heb afgewacht,
met mijn schip bezocht vele treurige oorden,
het ontzaglijk deinen der golven....
Daar hoorde ik slechts het dreunen der zee,
de ijs-kille golven; somtijds zong de zwaan;
ik verheugde mij in den kreet van het waterhoen
en 't gezang der vogelen in plaats van der mannen lach,
de zingende meeuw in steê van mede-drank.
Stormen daar de klippen sloegen, daar de zee-zwaluw antwoordde,
de ijs-vleugelige; vaak schreeuwde de arend,
de dauw-vleugelige....
De nacht-schaduw duisterde, het sneeuwde uit het noorden,
rijm bond den grond, hagel viel op aarde,
de koudste der korrelen. Daarom slaan nu
gedachten het hart, dat ik hooge stroomen,
der zilte golven spel zelf doorvorsche;
ziele-lust drijft telken-male
het hart tot gaan, dat ik verre van hier
anderer volken woonsteê bezoeke....

Zoo verheugde Gijsbert zich in deze vreemde wereld van oude en toch eeuwig-jonge
gevoelens rond te dolen, welke alle Germaansche litteraturen van vroegeren tijd hem
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schonken. Maar daarbij verdriette het hem vaak dat Nora niet evenzeer genoot van
wat hem thans een openbaring scheen. Dien winter kwam zij niet bij hem, daar hare
moeder sukkelend was en zij voor het huishouden moest zorgen. Zij schreven elkaar
echter vaak en hunne brieven waren vol van de sterke betuigingen eener
onvergankelijke liefde, in de zijne hartstochtelijk en woordenrijk, in de hare
kinderlijk-onbeholpen van uitdrukking, zoodat hij somtijds weifelde tusschen ergernis
over Nora's eenvoud en blijdschap over zooveel lieflijk onvermogen.
Het voorjaar kwam met klare avonden, waarin hij alleen dwaalde langs de stille
stadsgrachten, onder het jonge geurende loover der lindeboomen. Hij kon het
gezelschap van Maurice niet meer zoeken, die in den winter naar Weenen vertrokken
was om in de journalistiek een bestaan te zoeken, daar de Hollandsche sfeer en de
filologische studie hem te zeer benauwden.
Er was na het afsterven dier korte maar hevige genegenheid voor Nolly langen
tijd een kalme rust over Gijsbert geweest, die echter nu, op die eenzame
schemer-wandelingen door de deftig-oude stad, begon te wijken voor een verlangen
naar nieuwe sterke ontroering en levens-ervaring. Als hij in de lanen der singel-tuinen
en onder het duistere gebladerte van een verlaten kerkplein de verliefde paren zag
slenteren of neerzitten in zoete fluistering, en hij dacht hoe zeldzame dagen van liefde
aan zijne jeugd waren toegedeeld, hoe Nora en hij gescheiden leefden
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en zelfs deze lente hen niet weer bij elkaar zou brengen door de ziekte harer moeder,
dan werd het oproerig in hem en hij begeerde wild en wilder de schoonheid en de
stem en het oogenlicht zijner zachte lieveling nabij te hebben.
Toen gebeurde het, in 't begin van Mei, dat zij hem vroeg in Amsterdam te komen,
om een uitvoering van Händel's Messias te hooren, waarbij zij-zelve in het koor zou
medezingen en waarvan haar brief in ongewone geestdrift sprak. Hoewel het weinige,
dat hij van deze oratorium-muziek kende, hem niet aantrok, daar zijn litteraire neiging
een afkeer had van het eindelooze herhalen der zelfde woorden in alle toonhoogten
van mannen- en vrouwen-koren, door elkaar geweven op wereldsche wijzen, waarin
van de plechtige melodieën der Gregoriaansche en Palestrijnsche muziek geen noot
meer was terug te vinden, toch ging hij, alleen met het verlangen Nora weer te zien
na een zoo lange scheiding.
Maar zijn schoone verwachting werd niet verwezenlijkt; hare bezigheden waren
zoo vele, dat hij haar dien middag niet in rustig samen-zijn had. 's Avonds ging zij
al vroeg naar het kerkgebouw en met de anderen mocht Gijsbert later volgen. Het
gedrang der menschen, de bedompte lucht, de alle schoonheid dervende ruimte
ontstemden hem na alle teleurstelling des te heviger. En het ruischende orgelspel,
de zuiverste sopraan die over die duizenden hoofden schalde, het jubelen der zware
koren, niets vermocht hem te redden te midden eener menigte die daar niet tot een
plechtigen dienst was opgegaan, maar om voor weinig gelds een beroemd concertstuk
te hooren. De muziek die in den ouden strengen stijl op zoo hemelsche wijzen de
testamentische woorden kon medevoeren tot lichte sferen, zooals Gijsbert haar enkele
malen had mogen hooren in een oud romaansch kerkje zijner stad, samenwerkend
met de harmonische bouwkunst, met de beelden, met den gloed der kleurige vensters,
zij was hier de wereld ingegaan met de pompeuze praal van een virtuoselijken Rubens.
Aan den uitgang der kerk wachtte hij Nora op en arm in arm volgden zij langzaam
de overige familie. Zij vroeg niet naar zijn indruk van dien avond, zij scheen hier
zwijgend te begrijpen. Maar toch, hij ging spreken en uitte al zijn bitterheid en
afkeuring in de sterkste woorden die hij vond. Toen voelde hij, in den stillen
Mei-avond, dat door hunne lichamen niet meer die ééne stroom van leven en liefde
bewoog, daar hunne zielen zich verwijderen gingen. En door den zoelen avond voer
een kilte die de stille lente-schoonheid verstarren deed. Hij voelde zich liefdeloos en
wreed, maar tegelijk werd hij de afgunst in zich gewaar tegen allen, die dezen avond
Nora van nabij hadden gezien, terwijl hij van haar gescheiden was.
Zwijg, zwijg verder, zeide zij half bevelend, half smeekend, toen hij de waarde
der muziek aantastte. 't Is het heerlijkste wat ik ooit beleefd heb, en jij voelt niets
ervan!
Hij schrok en zweeg, eindelijk begrijpend dat er in haar hart een onvermoede plek
was, nu diep door hem gewond. Dien nacht lag hij uren lang wakend, verlangend
naar den morgen, om opnieuw, gelijk zoo vaak, de vergeving in hare oogen te zien.
En hij zag er de vergeving, maar ook een smartelijke berusting, als om een
onherroepelijk verloren bezit. Zij spraken weinig toen hij haar wegbracht naar de
school, waar zij onderwijs gaf, en hun afscheid was rustig, maar in haar vol van
zachte droefenis. Nog eens zag hij om en hij bemerkte hoe zij langzaam liep en niet
meer omzag naar hem, noch wuifde van verre, zooals zij vroeger deed.
In den namiddag weer op zijn kamer zittend voor het open venster, in den geur
van half-ontloken seringen, bij het fluiten van een merel in een naburigen tuin, schreef
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hij Nora al wat hij haar den vorigen avond had willen zeggen. En spoedig kwam haar
antwoord, in droevige woorden, vol melancholie die hij verre van haar had gedacht,
vol zachte afwering van zijn hartstochtelijke en grootmachtige dogma's. Zij verlangde
hem te spreken, want veel had zij te zeggen...
Nog had hij haar niet kunnen antwoorden of des namiddags, terwijl hij in de
huiskamer thee dronk, kwamen er twee brieven van haar, een voor Gijsberts ouders
en een voor hemzelven. Verschrikt, terwijl hij las, stond hij
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op: Ik ga dadelijk naar Nora, dadelijk! Zij moet zich vergissen...
Op zijn vaders vraag, wat er toch tusschen hen was gebeurd, antwoordde hij niet
en ging snel heen. In den trein las hij haar brief nog eens over en hij begreep, uit den
ongewoon vasten toon van haar woorden, dat zijn tocht vergeefsch zou zijn. Want
nu eerst drongen hare gedachten tot hem door:
‘Gijs, ik had je veel te zeggen; ik dacht dat me dat beter af zou gaan dan schrijven.
Maar ik ben tot het inzicht gekomen, dat het beter is dat ik je schrijf. Ik ben tot een
heel treurige ontdekking gekomen. Ik kan nóóit je vrouw worden. Ik geloof dat mijn
ziel tot nu toe onder een soort van hypnose van de jouwe geweest is. Ik was vroeger
geheel anders. Al den tijd dat ik jou ken, heb ik gezien met jouw oogen, gehoord met
jouw ooren, gevoeld met jouw ziel. Wat ik zei en dacht, was niets anders dan jouw
woorden, jouw gedachten. Geen enkele maal heb ik een eigen meening gehad over
iets. Vond jij iets mooi, dan ik ook. Liet je mij iets zien en vroeg je me, hoe ik dat
vond, dan wist ik geen antwoord te geven. Ik was zielloos, gevoelloos. Plotseling is
mij geopenbaard, dat mijn eigen ziel leeft, en wel door de klanken van den Messias.
Die hypnose heeft toen plotseling opgehouden, anders had ik het immers ook leelijk
gevonden, net als jij. 't Heeft de diepste vezelen mijner ziel doen trillen van ontroering.
Ik heb toen gevoeld, dat mijn ziel leefde, maar tevens heb ik toen gevoeld, dat ze
van de jouwe gescheiden is door een onoverkoombaren afgrond. Ik voel niets meer
zooals vroeger, ik vind jouw denkbeelden dwaas, zooals andere gewone menschen
ze dwaas vinden. Ik voel dat onze zielen totaal geen gemeenschap met elkaar hebben.
Denk niet, omdat ik dit alles zoo schijnbaar gevoelloos neerschrijf, dat het mij geen
leed doet. Ik gevoel me als na een heerlijken droom, waarvan het ontwaken zoo
wreed is. Ik voel me zoo leeg. O, hoe graag had ik gewild, dat jouw invloed over mij
altijd geduurd had. Maar als het toch zoo heeft moeten zijn, dan dank ik God, dat de
ontdekking niet gekomen is in ons huwelijk, wanneer we door onverbreekbare banden
verbonden zouden geweest zijn. Je gevoelt wel, dat waar de zielen elkaar niet
toebehooren, de lichamen ook moeten scheiden. Tracht niet mij over te halen, anders
te denken, want onherroepelijk zou ik hetzelfde antwoorden. Vaarwel, we zien elkaar
niet weer, noch in dit leven, noch later, want onze zielen zullen elkaar in het Paradijs
nooit ontmoeten. Nora.’
Langs bekende straten en grachten ijlde hij naar hare woning, aldoor vreezend de
de luiken gesloten te zullen zien in rouw. Maar het huis zag er uit als altijd vroeger
in den avond, alleen geheimzinniger en koud, met heel het grachtje, dat hem nu een
verloren en verboden wereld scheen. Noch haar vader, noch hare moeder konden
hem ontvangen; alleen een jongere broer sprak met hem, zacht en gedempt, als was
het over eene doode. Zij zelve was koortsig en overspannen thuisgekomen en lag te
bed. Gijsbert begreep nu wel dat al zijn lieve droomen van eertijds verloren waren;
dat hier de ontzaglijke ontroering in zijn leven was gekomen, maar niet op schoone
wijze, alleen wreed en ondragelijk, zoodat hij schreide en stampvoette en spottend
lachte en weer schreide opnieuw.
Toen ging hij heen in blinde wanhoop en wist geen weg meer naar het groote
leven, dat hij zoo diep had liefgehad. Hij stond voor een bergwand in den nacht, of
voor een ondoordringbaar woud, of voor een zwarten afgrond,... hij wist het niet,
maar er was geen licht meer. Totdat Ada's naam plotseling in hem oprees en haar
gelaat voor zijne gedachte straalde als een licht. Te midden van het gonzend gewoel
in een groot café schreef hij haar, dat hij aan den rand van zijn leven stond,... maar
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terwijl hij schreef, leefde in de onbewuste diepten zijner ziel reeds het vermoeden,
dat zijn leven nog als een onafzienbare wereld voor hem lag, zoo lang zij, Ada, leefde
en dacht.
Het was laat in den avond geworden en stiller op de straten. Waar zou hij heen
gaan? Naar huis wilde hij niet, uit vrees voor indringende vragen; naar een hôtel kon
hij niet, daar hij bijna geen geld meer had. Toen dacht hij aan een kennis, een schilder
die in den Jordaan een oud huis bewoonde
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en wellicht op zijn atelier een rustbank voor hem zou hebben. Door de duistere en
vergane buurten waar het volk krielde voor zijn groente-kelders en trap-deuren, waar
het zong en speelde nog laat in den zoelen Mei-nacht, ging hij toen heen, al die
vreugde en moed van leven verwonderd en niet begrijpend aanziende. Maar de
schilder was niet in zijn woning; Gijsbert hoorde de bel in het donkere en verlaten
huis galmen, en wachtte. Tot na middernacht bleef hij voor de deur en eindelijk zag
hij de bekende gestalte in de stiller geworden straat naderen. De kalme en zachte
man voelde het leed van zijn jongeren vriend en hij liet hem rusten op zijn werkkamer.
Het was de eenige nacht in Gijsbert's leven, dat de slaap hem geen oogenblik
overwonnen heeft, dat hij elk geluid en elken zwakken lichtglans rondom zich
waarnam in een verhelderd leven der zintuigen. En telkens vroeg hij zich snikkend
af, of nu het leven eindigen zou, het beminde leven,... of hij het zonlicht weer zou
zien, of de aarde zou blijven wentelen na dit zijn leed. Maar hij voelde wel, dat de
dood en de stilte niet kwamen.
In den morgen riep de schilder hem en samen ontbeten zij in het keukentje, terwijl
zij nu-en-dan rondliepen in den kleinen stadstuin, tusschen hooge grijze muren,
waarboven de blauwe hemel van den Mei-ochtend glansde. Toen dankte hij zijn
vriend en ging heen. Op een drukke kade waar de sjouwers joelden en schreeuwden
langs de booten, kwam een vreugde van leven over Gijsbert en een nieuwe ongekende
gewaarwording van vrijheid, van geen banden meer te kennen in het leven, van
eindelijk te kunnen gaan waarheen het hem lustte. En echter, toen hij thuis kwam,
lag hij te kermen en te schreien op zijn kamer en hij verjoeg heftig zijne moeder die
hem troosten wilde. 's Namiddags vertrok zijn vader naar Nora's ouders, om met hen
te spreken. Maar zelf ging hij naar Ada, en daar, op haar werkkamer, werd het weer
vredig in hem. Hij liet haar Nora's brief lezen en zij ried hem te werken, te lezen, te
denken. Toen hij heenging, hield zij lang zijne hand tusschen hare handen en zag
hem vol diep medelijden aan.

X.
Vergeefs was de oude vader gegaan en vergeefs ook had hij Nora zelve gesproken.
Hij had gezien in haar gelaat, dat alles voorbij was.
Het waren nu zware dagen die kwamen. In de verwarring van zijn innerlijk leven
had hij enkele malen aan Ada geschreven, dat zij alleen nog zijn troost was, dat alleen
haar bestaan hem waarde aan het leven schonk, daar toch nooit iemand hem zoo had
begrepen als zij. Maar van haar was geen antwoord gekomen, tot hij eindelijk op een
morgen een briefje ontving, waarin zij hem verzocht dien avond in een ouden tuin
te komen, een eindje buiten de stad, den tuin van een onbewoond en verlaten landgoed,
welks verwilderd geboomte hij van hare teekeningen kende. Toen hij door het
geopende hek den verwaarloosden hof was binnengetreden en over het hooge gras
der paden dieper ging onder het zwaar-hangend loover, werd het hem te moede of
hij in een onwerkelijke wereld ademde; een wilde pracht van bladeren overwelfde
hem, zomer-rozen en anjelieren geurden op de perken en over de groene paden scheen
in lange tijden geen voetstap te zijn gegaan. Daar kwam Ada uit een donker zij-pad
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plotseling op hem toe en reikte hem zacht glimlachend hare hand: Is 't hier niet rustig?
vroeg zij. Hadt je zooveel moois hier wel vermoed?
Er was een vrede ouder dit geboomte als waren zij ver van de stad; vele vogelen
zongen boven hen, onzichtbaar in de zware zee van groen, wier hoogste golvingen
gloeiden onder late zonnestralen. Zij liepen langs de al donkere paden die nu-en-dan
op kleine ronde grasveldjes eindigden, waar een eenzaam boompje middenin stond.
Eindelijk kwamen zij, zwijgend en langzaam gaande, aan een grootere open plek,
onder de donkere armen van een reusachtigen ceder. Tegen den stam leunde een
groen-vermolmde bank.
Laten we zitten gaan, zei Ada. Hier heb ik vaak geteekend. Ik ging den tuin maar
binnen en zag nooit iemand die 't verbood. Ik beschouw 't hier als míjn wildernis.
Hij voelde dat zij hem aanzag. Toen hief
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hij de oogen ook tot haar op en glimlachte, vol dankbaarheid om haar nabij-zijn en
om de lieflijk-schoone rust, die hij ondervond als een geschenk van haar.
Hoe is 't met je? vroeg zij.
Ik ben blij dat jij leeft, was zijn antwoord. Anders zou alles leeg zijn in me. Maar
dat jij er altijd bent, altijd even trouw in je vriendschap, dat doet mij nog hechten
aan het leven.
Heb je wel ooit je er los van gevoeld? vroeg zij weer.
Ja, zei hij. Die oogenblikken heb ik in deze dagen als duizelingen voor mij gezien.
Maar de gedachte aan mijn ouders weerhield mij van dwaze dingen.
En ik niet? hernam Ada. Je brieven anders.... Zij voelde te laat, dat die woorden
onvoorzichtig waren tegenover dit jonge hart vol moeilijk-bedwongen
levens-branding.
O, jou heb ik altijd liefgehad! snikte hij plotseling uit. Laat mij niet alleen, Ada.
Help mij. Ik heb jou lief en daarom is alles gegaan zooals het is gegaan! Ik kan het
leven alleen niet meer uithouden.... Ik heb je lief.... Verlaat mij niet!
Zoozeer was zij geschrokken van zijn heftigen toon, dat in dien zoelen Juni-avond
een huivering haar doorvoer en de tranen haar in de oogen stonden. Toch liet zij hem
begaan, toen hij hare hand in de zijne hield. En zij sprak kalm en zacht: Neen Gijs,
niet omdat je mij lief hebt, kan je 't alleen niet uithouden, maar omdat het leven-alleen
je een onmogelijkheid schijnt, meen je dat je mij liefhebt Je behoefte aan huiselijke
gezelligheid is altijd mateloos groot geweest en nu is 't alsof je wanhopig ernaar
grijpt, waar je kunt, om die toekomst tenminste te behouden. Maar dat is geen liefde
en de vervulling van dien wensch is niet dat, wat een vrouw vooral wil geven. Vergeef,
Gijs, als ik me vergis! Misschien doe ik dat wel, want ik kan het met andere van je
eigenschappen niet overeen brengen, en toch komt het mij voor, alsof 't meer
materieele van een huwelijk je het meest onmisbare schijnt. 't Is niet de groote
ziele-strijd dien jij verlangt. De innigste gemeenschap is, geloof ik, de hoogste strijd.
Rust is er niet,... en jij zoekt die, nietwaar?
Ja, antwoordde hij. Eindelijk rust! 't Kwam hier al over me, in den eenzamen tuin.
En nu verwerp jij dit verlangen naar rust! O, wat blijft er mij dan nog over.... Dan is
er niets meer, niets meer. Zelfs de zon die ik altijd zoo mooi vond, zelfs de zon... is
afschuwelijk!
Zij zag hem aan, alsof zij niet luisterde naar hem maar hare eigene gedachten
vervolgde en trachtte te grijpen in den ijlenden gang. En zij sprak weer: Nog iets! ik
heb je wel eens gezegd dat wij veel gelijk hadden. Dat doelde hierop: jouw geloof
in ‘'t eeuwig-absolute’ waarvan je sprak in je verzen aan Nolly, laat eigenlijk het
menschen-leven ongemoeid. Alleen zou je het in uiterste consequentie moeten
verachten. Mijn denken heeft me ook dikwijls buiten de menschen en mijn eigen
menschelijkheid gevoerd. Mijn denkbeelden over het bestaan waren niet van liefde
bezield, zoodat ik zelf ervan huiverde. Nu is 't al jaren dat van een geloof waardoor
mijn verhouding tot alle dingen, zichtbare en onzichtbare, mij zou worden
geopenbaard, weinig in mijn bewustzijn doordringt. Maar de absolute zon zou ik
toch nooit afschuwelijk durven noemen. Het leven is nooit enkel míjn leven. Ik wil
altoos meer omvatten, altoos meer van menschen en van dingen...
Dat weet ik, viel Gijsbert opeens in. Dat heb ik altijd in je gezien, dat groote
streven... En daarom voel ik mijn liefde voor je zoo anders dan al het vroegere.
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Ach Gijs, zei Ada, het streven is er, maar de krachten niet. De zwakheid van mijn
hoofd is al zoo vroeg gekomen. Mijn leven heeft het gebroken vóór ik zelf wist dat
ik bestond. Na die ziekte van vroeger is mijn gestel nooit meer goed geworden. Ik
spreek er niet graag over. Maar wie mij liefheeft zou er meer om moeten lijden dan
ik zelf, misschien. Liefst draag ik het maar alleen.
Liefde kan zeker niet zonder lijden, Ada, waagde hij zacht te zeggen.
Mij kun je niet liefhebben, ging zij voort. Eens heb je me gezegd, hoe mooi je
Nora's kinderlijkheid en eenvoud vondt. Die vindt je niet in mij. Eigenlijk ben ik
nooit een echt kind geweest, in den mooien zin niet, en stellig was ik vroeger niet
dichter bij den
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hemel dan ik nu ben. Alleen, altoos, door alle jaren heen, was er een machtig heimwee
naar 't hoogere. En 't zal er mij brengen, hoop ik, wanneer ik den tijd maar heb. Dit
zou ik wel als mijn eigenlijk levens-streven kunnen noemen: mooi te sterven of,
liever gezegd, dat te kunnen doen.
Waarom noem je je zelf niet eenvoudig, Ada? vroeg hij. Je leeft in stilte en zonder
de menschen... is daar geen eenvoud in?
Integendeel, Gijs, antwoordde zij en zag voor zich heen in den al donkerenden
tuin. Een uiterst leelijke eigenschap heb ik: die van ijdel te zijn. Jij kent niet die
ijdelheid, die 't mooiste in een menschenziel zelfs schenden kan. Alleen
waarheidsliefde kan haar verdringen. Tusschen ons bestaat geen ijdelheid meer, want
de waarheid van onze verhouding is mij heilig. Maar als ik zoek naar de oorzaak van
mijn behoefte aan terughouding in 't algemeen, dan vind ik ijdelheid: het allerleelijkste
en zwakste in mij durf ik niet te toonen. Ook wel vrees van vriendschap, of welk
gevoel dan ook, te verliezen of onnoodig te schokken. Geheele openbaring van ons
zelf lijkt mij een verlossing, maar bijna niet mogelijk.
Zij zweeg even. En terwijl hij in de overgave zijns harten zag naar de edele ernstige
trekken van haar gelaat, ging zij voort als peinzend: Ik heb wel eens gedacht: als
iemand mij liefhad en met mij het heele leven wilde samen zijn, dan zou hij óf het
leelijke in mij niet zien, verblind door een verlangen, óf uit gebrek aan zuivere
schoonheids-liefde zou 't hem niet hinderen. Beide heillooze toestanden, en 'k zou
hem niet kunnen liefhebben. Maar omgekeerd zou een man, dien ik in liefde zou
kunnen vereeren, uitteraard te hoog zijn, om mij voor zijn geluk noodig te hebben.
Ook is mij deze gedachte meermalen opgekomen, of mijn fysieke en geestelijke
krachten niet te gebrekkig zouden zijn, dan dat ik ooit het heele leven van een ander,
voor alle oogenblikken, aan 't mijne zou mogen binden. Ontberingen en materiëele
beslommeringen zouden misschien 't geestelijk leven in mij dooden. En waar dan
het ziele-verkeer?... Ik zeg je deze dingen om je te doen voelen hoe gevaarlijk het
voor je is, om bij mij te komen, nu je niemand spreekt dan mij en juist zoo
ontvankelijk bent. In iedere vrouw is iets als een passie voor meelijden en troosten.
En in vriendschap durf ik veel, maar voor liefde huiver ik... Toen je in Nora al je
verlangens van huiselijkheid en schoonheid verzekerd dacht, gaf je weinig om mij.
Onze verhouding vondt je gemoedelijk, dus zonder emotie en zonder strijd. Geloof
je niet, Gijs, dat een mensch maar eens in zijn leven waarachtig liefhebben kan?
Wanneer iemand spreekt van die liefde, kan hij niet denken aan gezelligheid!
Zij zweeg en zag Gijsbert nu aan. Hij voelde tranen in zijn oogen om de harde
waarheden die zij gesproken had. En toen hij in wanhoop en zelfverwarring de hand
aan zijn hoofd bracht, zeide Ada zacht: Gijs, ik smeek je, wees sterk! Onderzoek
alles, laat niets je ontgaan, durf alles aan. Je zult het nu beter kunnen,... je hebt nu
zooveel geleerd, en verborgen gedachten en gevoelens, verzwegen behoeften, van
dat alles is door Nora's grooten moed en waarheidsliefde je veel ontdekt. Ik durf zoo
tot je spreken, omdat ik overtuigd ben dat ik hetzelfde trachten wil. Niet om je 't nog
zwaarder te maken, heb ik je gevraagd hier te komen. Ik wilde eindelijk eens rustig
met je spreken en onze harten zuiver tegenover elkander stellen.
Toen hare klare stem zweeg, was het laatste zonlicht verdwenen en de hooge
toppen van den ouden tuin ruischten zacht in de schemering. Hij nam weer hare hand
en kuste die in teederen eerbied. Dan stonden zij op en liepen zwijgend door de stille
lanen.
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Laten we elk onzen weg nu gaan, zei Ada. 't Is niet noodig dat de menschen ons
samen zien. Ga veel lezen, Gijs! Lees het proza van Goethe,... dat is zoo sterk en
gezond en verhelderend Tot ziens!
Tot ziens, Ada! zei hij en gaf haar de hand. Ik dank je voor al wat je gezegd hebt.
Zij verdween in een der verwilderde zijpaden. Nog eenmaal doorkruiste hij het
park, de duisternis rondom zich niet ziende, maar slechts den nacht zijner ziel
ontwarend; want over de wilde stormen daarbinnen was geen klaarheid gekomen en
hij wist nu uit Ada's eigen woorden dat zij haar leven niet bestemd had om naast het
zijne verder te gaan.
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XI.
De boeken van den ouden Goethe had hij uit zijns vaders studeerkamer naar zijn
eigen werk-vertrek gehaald en dagen achtereen lag Gijsbert nu in zijn luien stoel bij
het venster aan den zomerschen tuin, genietend van den klaren bouwstijl dier levende
zinnen, waarin de eeuwig-jonge Dichter zijn leven verhaalt. Hij herinnerde zich, hoe
hij als knaap getracht had de werken van den machtigen Oude te lezen, maar ze
telkenmaal als weinig boeiend en versleten-ouderwetsch weer terzijde had gelegd.
Nu eerst scheen zijn eigen leven gerijpt, om de hooge en zonnige rust, waarin de
schepping dier proza-poëmen was gebeurd, te overzien en te begrijpen. Van een
wilde en door liefde-dwalingen ontruste jeugd was hier door den grijsaard een heerlijk
kunstwerk gebouwd en dit moest, zoo scheen het Gijsbert, een verlossing zijn geweest
voor zijn barenden geest. Het deed Gijsbert de wereld sterker en het leven wijder
overschouwen, nu hij wist hoe na oneindig gewaanden hartstocht en na smarten die
doodelijk schenen, toch de liefde tot het bestaan en de kracht van geestelijk leven
schooner konden herbloeien. Hij leerde zijn eigen ervaringen zien als een droef
moment in zijn leven, droef, maar schoon tegelijk. En op die nog zeldzame
oogenblikken, dat hij de schoonheid der vervlogen liefde jaren en de schoonheid
zijner smart als buiten eigen leven had leeren zien, voelde hij zich gered.
Maar er kwam meer nog dat Gijsbert uit zijn oude jaren ophief. Zijn vader, die
het leed van den zoon begreep en zonder veel woorden van troost wilde verzachten,
schonk hem de middelen om in andere werelden van schoonheid zijn geest te
ontspannen. En ook Ada had hem aangespoord niet in de groote kunstwerken alleen,
maar op de velden en wegen der bergen, in ongekende landschappen, in steden van
vreemde volken zwervend, de nieuwe gestalten van zijn verbeeldings leven te zoeken.
Toen besloot hij te gaan en de herboorte van zijn innerlijk wezen geduldig af te
wachten.
Naar de schoone oude stad in den versten Zuid hoek des lands liep hij den eersten
avond zijner reis over de grijze Maas-brug en zag de schemering over de huizen en
den stroom, die met zwaar geruisch onder de bogen stuwde. Hij voelde zich gelukkig
in de zekerheid, dat weken achtereen geen woorden van anderen hem konden
beïnvloeden; want geheel aan den onberekenbaren gang zijner eigene droomen was
hij overgelaten. Drie dagen bleef hij daar en zag nu voor het eerst in werkelijkheid
en van nabij de pracht der Bouwkunst, die hij vroeger slechts in boeken en
plaatwerken had bewonderd, de rustige ernst der Romaansche architectuur, de
troostrijkheid eener oude en zuivere kunst, die nog stond te midden van het woelende
leven. En ook het vreemde landschap voerde zijn gedachten in andere werelden,
schonk hem de nieuwe ervaring eener eeuwig-levende schoonheid. Er viel die dagen
een zachte gestadige zomerregen, waardoor het overal geurde en alles glansde van
zilverig licht.
Hij reisde verder, westwaarts België door, naar de groote steden, en zag daar de
wonder-werken der primitieve schilders, de dramatisch-rijke tafereelen van den ouden
Pieter Bruegel, den fantastischen realist, wiens kleuren en teekening zoo luchtig en
zuiver zijn, wiens verbeelding in een al-zijdig kennen zijner eigene eeuw en
maatschappij hare oneindige sterking vond. Gijsbert dwaalde door de oude steden
van Vlaanderen, peinzend aan Nora en Ada, en hij vroeg in zich-zelven waar zij
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zouden zijn, terwijl hij daar leunde over een oud wal-muurtje of het Brugsche bier
dronk in een duistere estaminet. Dan spoorde hij zuid-oostwaarts naar het wilde
bergland der Ardennen; in de kleine oude dorpjes zag hij de koeien in den avond ter
stal gaan; de maan school achter dichte regenwolken en ver en schemerig lagen de
bergen. Des daags wandelde hij over oude Romeinsche bruggen, langs snel-vlietende
beken en groene wijngaarden, en hij toefde even voor de bemoste kruisbeelden op
de hoeken der wegen. Het was alles ontroerend en schoon van ouderdom en ontbeerde
de nuchtere nieuwheid van Holland. Telkens openden zich nieuwe vergezichten op
zonnige breede dalen, goud-groene vlakten met witte dorpjes.
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Op een stralenden zomermiddag lag hij daar in een dier woudrijke dalen, rustend
aan den oever eener bergbeek. De stilte van den hoogsten zonnestand, warende over
alle dingen en wezens, deed Gijsbert denken aan dien anderen gouden zomerdag van
jaren geleden, toen hij de zwoele sluimering der aarde ontvluchtte aan de zijde van
Nora. En terwijl hij haar, in een klaren wakensdroom, voor zich zag, trachtte hij de
droefheid zijner mijmering buiten zich te plaatsen in het schrijven van een gedicht:
Hij rustte op 't midden van den dag
In 't dal en vleide in 't gras zich neder,
Hij hoorde 't woud geruisch en zag
Den lach des hemels eindloos teeder.
Toen sloot hij 't oog, want een gelaat,
Schoon als die wereld, loech hem tegen
Uit een verleden, wild versmaad,
En schreiend heeft hij 't hoofd genegen
En riep om al 't verloren schoon
Met eene stem die brak en beefde,
Nu de eenzaamheid ziende als zijn loon,
En sprak tot Haar die verre leefde:
‘Speelt Gij aan noorder-zee wellicht,
Op Hollands strand en gulden duinen,
't Verleên vergetend om het licht
Dat bloeien doet des werelds tuinen,
En ach, denkt Gij dan nimmer meer
Aan hem wiens hoofd Uw handen streelden,
Hem met u voerend in een s eer
Van nooit-gedroomde zinnenweelde;
Aan hem die nu in eenzaamheid
De schoone wereld moet doorzwerven
En ver van U en onbeschreid
Het licht zijns harten weg voelt sterven?
Maar neen, óf levend nog óf dood,
Geen leed om hem zal U meer deren.
Eens was Uw liefde oneindig groot,
Maar welke hand kan 't noodlot keeren...’
Schuwend het licht en de aardsche pracht
En weenend om het raadslig leven,
Lag de arme zwerver, tot de nacht
Zijn moeden blik heeft opgeheven.

En zoo wachtte hij den avond en liep verder het dal in, nog niet wetend waar hij dien
nacht zou rusten. Toen, opnieuw, fluisterde hij in zich zelven, en hij schreef het laat
in dien avond op bij het licht eener kleine herberg:
Het werd al kouder in de bergen
En uit de wouden steeg de nacht.
Hij klaagde: waar zal ik mij bergen,
Geen wezen is er dat mij wacht.
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Ik weet geen leger om te rusten,
Ik zie geen licht in 't zwart ravijn,
En 't schoon gelaat dat ik eens kuste
Heeft zich verre afgewend van 't mijn'.
Ach, niets kan meer mijn hart vertroosten,
Door geen gekend, door geen bemind.
Mij is het eender: weste' of oosten,
Daar nergens ik 't geluk hervind.

Het was een troost voor hem, de uiting van die klachten zijner eenzaamheid. Hij
voelde reeds nu, dat er eens een tijd zou komen waarin hij de jaren met Nora voorgoed
als een vergane schoone werkelijkheid buiten het eigen hart zou zien, maar ook zag
hij dat die toekomst nog verre was na zwaren strijd.
Eens, op een berg in Luxemburg, heeft hij lang en diep aan Ada gedacht. Ver was
hij geklommen, tot hij aan den rand van een graanveld op een steen ging rusten en,
omziende, aan alle zijden een wijde wereld ontwaarde, bergen en dalen, gele en
groene akkers op de hellingen, schaduwende bosschages langs een blinkenden stroom
in de diepte. Toen dacht hij, dat het leven toch wel schoon was en hoe heerlijk de
mijmering over eene jonge vrouw die bemind en vereerd wordt. En hij schreef haar,
daar op dien berg zittend voor de zonnige verten, van zijn nieuwe ervaringen, van
den rijkdom aan leven die voor zijne oogen was heengegaan, het leven der oude
tijden van vruchtbarende kunst, nu gezien in de steden en onder het volk waar zij
ontstond; en van het leven der hem onbekende natuur van bergen en murmelende
wateren. Zij schreef hem terug, vol blijdschap over die eerste herleving zijns harten;
maar ook, dat hij haar wellicht in langen tijd niet zou weerzien, daar zij binnen enkele
dagen naar de kust van Normandië vertrok, waar eene vriendin, die Gijsbert vroeger
wel bij haar had ontmoet, een kleine hut bewoonde en in de eenzaamheid hare
fantastische vertellingen schreef.
Toen maakte hij zich op ter thuisreis,
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want hij wilde niet de woestenij van het nieuwe studiejaar tegemoet gaan, zonder de
sterking van Ada's woorden en den troost van haar ernstig en klaar gelaat.
Zijne ouders waren verheugd hem gezond en wel weer bij zich te hebben, rijker en
verfrischt door de in eenzaam dolen verworven indrukken. Zoodra mogelijk zocht
hij Ada op in haar kamertje.
Hoe gelukkig, dat we elkaar nog even zien, zeide zij. Ik ga morgen al weg, over
Parijs, waar ik Jet ontmoeten zal. 't Is jammer, juist nu, terwijl je me zooveel van de
reis te vertellen zou hebben.
Hij bleef een uurtje en sprak van de architectuur der oude Vlaamsche steden en
de kunstwerken der primitieven. Toen nam hij dralend afscheid.
Schrijf me, als je er behoefte aan hebt, Gijs, zeide zij zacht, hem lang en diep
aanziende. Je weet nu hoe ik onze verhouding bedoel.
De dagen na haar heengaan waren hem ledig en grijs; alleen de herinnering aan
zijn reis en het hernieuwd beschouwen van enkele schetsen en foto's die hij had
meegebracht, vermochten hem op te beuren. Echter, reeds na een week ongeveer
kwam er een brief van Ada, die hem zeer verblijdde. Zij schreef:
Beste Gijs, ik ben juist van een morgenwandeling thuis gekomen, heb gauw onze
potjes en pannetjes afgewasschen en zal nu trachten in onze boomgaard je een briefje
te schrijven. Jet heb ik ergens slapend in 't veld achtergelaten 't Is anders lang niet
warm; al deze dagen waait een echte herfstwind, maar de zon brandt hier nog-al; de
beukenkruinen zijn tenminste hier-en-daar geheel verschroeid. 't Is nu stil in 't hofje;
soms speelt het er vol van kinderen, die joelen om de Forge (ons dagverblijf) heen
en geen grooter genot kennen dan te spelen met de ballen van mademoiselle Henriëtte
en af-en-toe op den drempel te zitten kijken naar binnen. Ze zijn bij ons zoo vrij alsof
ze thuis waren. Je begrijpt dat het gezellig is. Er zijn zulke intelligente en mooie
kinderen bij. Mij kwam 't hier alles heel bekend voor. In vreemde landen vindt je
toch altijd de je bekende streken weêr. De kust alleen deed mij aan niets denken dat
'k al eerder had gezien. 't Zijn steile falaises van zand en kalkrots. Bij vloed komt
het water tot aan den voet, bij eb ligt een breed strand bloot van bruine en zwarte
blokken steen. Ook liggen er kleine ronde keien vol ronde gaten en met wier beslierd.
Hoe dichter naar land, hoe witter en ronder en kleiner de steenen, tot eindelijk 't ons
gewone kiezel wordt. Daartusschen groeien zuringplanten en zee-papavers. Deze
laatste zijn geel van bloem en blauw-grijs van blad. 't Is heerlijk 's middags er heen
te gaan en de zon te zien dalen. De kleuren zijn dan verrukkelijk. Verleden Zondag
ben ik, van steen op steen springend, tot vlak aan zee gegaan, maar dat was een natte
en vermoeiende tocht. Visschers en vrouwen en kinders, alles was toen op de jacht
naar krabben, mossels en allerlei zee-versnaperingen meer. De zee trekt me 't meest,
maar 'k heb er kou gevat en blijf nu maar een poosje er vandaan. Alleen gisteravond,
na een langen tocht door de vallei, hebben wij even aan zee gekeken, maar 't was al
bijna duister. 'k Heb 't bijzonder getroffen met de maan. Je weet niet hoe mooi dat
was, 't licht van de volle maan over de vallei. 't Dal is een breede vlakte tusschen vrij
hooge en vrij steile hellingen. Een riviertje slingert in grillige kronkels er door heen,
en heeft hooge populieren aan zijn oevers. De andere boomen zijn meest in
wonderlijke wrongen gegroeid of hebben lange dunne stam met winderige kruin.
Zeker alles de invloed van de zee. 't Werd te koel onder de appelboompjes. 't Is hier
een genot op zich-zelf om binnen te zijn. De ‘forge’ is een verrukkelijk verblijf. Alles
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mooi wat er aan is: hout, leem en steen. In den eenen hoek staat al 't keukengerei, in
een anderen Jet's werktafel en in den derden ligt ons ‘gouden leger’, een groot bed
van stroo, waarop we de opgaven van slaap en vermoeidheid uitwerken. De vloer is
hoogst oneffen. Jet beweert, dat ik nog lang niet bekend ben met de geographie ervan;
't is althans mij een heele toer om zonder struikelen de deur te bereiken. Toch is 't
me als had ik mijn heele leven in een schuur gewoond, zóó zelfs, dat ik me bij het
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vertellen van die dingen bepaald bedenken moest, dat jij van ons huis hier je geen
voorstelling maken kunt. Enfin, zoolang 't niet koud is, gaat het prachtig, maar veel
stormen zullen we wel niet kunnen trotseeren. Ons nachtverblijf is een minuut of
wat hiervandaan en is meer luchtdicht en fraai. De facteur luidt al de klok en ik wou
je nog wat voorstellen. Je moest eens gaan zien, of je nog niet iets over hebt, genoeg
om de reis hierheen te doen; over zee is 't niet duur. Jet zegt dat twee of drie op de
kost geen verschil maakt en je zou 's nachts het strooien bed kunnen gebruiken met
enkele reisdekens. Maar je moet niet lang meer wachten. De facteur komt. Gegroet!
ADA.
Gijsbert deelde zijn vader de mogelijkheid eener reis naar Frankrijk mede, en deze,
zijn verlangen naar steeds nieuwere indrukken begrijpend, gaf hem een kleine som
gelds. Hij schreef aan Ada om nadere inlichting waar hun verblijf gelegen was en
op 't eind van September vertrok hij naar Rotterdam, om daar plaats te nemen op de
boot naar Le Hâvre.
Tegen den avond voer het schip af. Voor Gijsbert was het een vreemde schoone
ontroering, de zee, de verre grenslooze deining tegemoet te gaan, terwijl de oevers
der Maas donkerder werden in de schemering, onder een zware wolkenlucht. Eindelijk
verdwenen de laatste lichten van steden, dorpen, eenzame hoeven, en uit een
ondoorgrondelijke duisternis naderend woelden tegen de flanken van het schip de
grijs-schuimende slagorden der brekende golven. Gijsberts slaap was licht maar
heerlijk. Hij hoorde de zee naast zich en des morgens zag hij aan de kim van zilveren
en groene wateren een roode zon rijzen. Dien ganschen dag was het kalm en stralend
op de zee en hij verheugde zich op het oogenblik, dat hij aan Ada van deze heerlijke
dingen zou kunnen verhalen. Zij voeren slechts weinig schepen voorbij, wonderlijke
zeilbooten met hooge masten, als groote blanke watervogels glijdend over het rustig
bewogene. Wit-blinkend was in den middag de krijtkust van Engeland aan den Noord
westelijken horizont, donkerder-grijs de lijn van Frankrijk in het Oosten. En schooner
nog dan de dageraad waren de uren van den avond. Ver weg in het Zuiden sloeg als
een bliksemschicht het witte torenlicht van Le Hâvre regelmatig door den hemel.
Eerst tegen middernacht kwam het schip binnen, zoodat Gijsbert tot den volgenden
morgen bleef. 's Middags, na een lange spoorreis door herfstelijke heuvellanden,
kwam hij aan het laatste station, eenige uren van de kust verwijderd, waar hij een
rijtuigje moest zoeken naar het gehucht. Met twee boerenvrouwen, wier dialect hij
niet begreep, reed hij toen langs schaduwrijke wegen door de breede vallei, die hij
uit Ada's brief kende. Zij waren juist een dorpje van oude vervallen huizen
doorgereden, uit den kalksteen der naaste heuvelen gebouwd, toen Gijsbert plotseling
Ada aan den wegrand zag loopen. Een heerlijke gewaarwording van tehuis-zijn, van
veilige vertrouwdheid doorvoer hem. Hij verliet met zijn bagage het karretje, rekende
met den voerman af, groette zijn reisgezelschap en liep verheugd naar Ada, die hem
lachend tegemoet kwam en met hem een zijpad insloeg dat opwaarts naar den top
der heuvelen voerde, naar het gehucht waar Jet's eenzaam verblijf lag. Het was hem
alles veel vreemder en schooner dan wat hij eenige weken geleden in Vlaanderen en
de Ardennen had gezien. De middagzon van het najaar blonk laag aan den
goud-neveligen hemel; de hooge toppen der populieren ritselden zacht en er vielen
enkele gele bladeren naast Ada en Gijsbert neer. Achter lage walletjes stonden de
boerenhoeven te midden van boomgaarden, wier roode appelen gloeiden in het
dalende licht dat tusschen de wild-kronkelige takken als een verre wondere brand
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zijn stralen zond. In een dier boomgaarden gingen zij, over het walletje klimmend,
binnen en vonden voor de hut van Jet een paar kinderen spelend, maar haar zelve
niet. Zij kwam echter al spoedig van een anderen kant onder de appelboompjes
vandaan en heette Gijsbert welkom op de trouwhartige wijze die hij van haar kende
uit de zeer weinige keeren, dat hij haar bij Ada had ontmoet. Zij had voor hem altijd
iets gehad van een goeden kameraad, niet iets dat bekoorde in eene vrouw,
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maar dat aantrok in een trouwen vriend.
Daar zij voor het middagmaal nog tijd hadden, wandelde Ada met hem door de
smalle lanen van het gehucht. Over verbrokkelde en bemoste treden kwamen zij in
den kleinen doodenhof en traden de kerk binnen door een Romaansch-gewelfde
portiek. Grijs en met de eeuwen vergaan was elke steen, grashalmen groeiden tusschen
het plaveisel, droevig brandde de eeuwige lamp in het duister en verlaten choor. Zij
beklommen den toren, tot waar de verweerde steenen der wenteltrap geheel
uiteengevallen waren. Daar zagen zij door de smalle vensterbogen een wonderlijk
vergezicht, de grauw-groene vlakten der falaises, de grijze rotsen en ver weg de
fonkelend-gouden zee met de omfloerste September-zon. Zij spraken weinig, maar
Gijsbert zag Ada telkens aan met een diep gevoel van dankbaarheid, terwijl op haar
gelaat een glimlach was van afwachten en gevende troost.
's Avonds gingen zij met Jet naar den rand der falaises. De zon was al ondergegaan
achter donkergrijze wolkbanken, maar de schuimende zee droeg nog weerglansen
van licht, parel-grijs tot aan de kimmen, noordwaarts in bleek violette misten
verschemerend. De zang der golven was anders dan zij ooit hadden gehoord, dieper
en zuiverder, klagender en grootscher; het bruischte steil beneden hen, aan den voet
der loodrechte rotsen, over hooge donkere steenblokken, en niet over de ritselende
schelpen en het weeke zand der lage kust.
Duister en eenzaam waren de velden toen zij teruggingen naar het gehucht, dat
ver voor hen onder zijn zwart geboomte al sliep in den nacht. Geen licht brandde er
meer achter de vensters onder de stille gaarden en moeilijk vonden zij in het diep
donker onder de boomen het smalle pad naar de hut, waar zij nog laat in den avond
zaten te praten en teekeningen en foto's beschouwden bij het licht eener kaars. Toen
het voor de beide jonge vrouwen tijd werd om heen te gaan, zeide Jet: Zie, Gijs, je
hebt hier alles wat noodig is. Je bed ligt daar in den hoek. Als je dorst hebt, vindt je
hier op de tafel aan 't raam een kruik met cider. Er staan boeken tegen de verveling.
En voor dieven hoef je niet bang te zijn, al sluiten de luiken ook niet en al gaat de
deur alleen met een touwtje dicht. Maar breng ons nu eerst even weg!
Met een lantaarn gingen zij toen naar een boerenhuis achter het kerkhof, waar Jet
twee kamers had die op het zij-erf openden. Alleen liep Gijsbert terug. En terwijl hij
daar ging op het smalle wegje onder de popels, die als oude reuzen onder de tintelende
sterren stonden, terwijl hij alles duister zag in de hoven en geen geluid hoorde, dacht
hij opeens aan Nora, die niet wist hoe hij ver weg was in het schoone land en het
nieuwe leven van wonderlijke ontroeringen genoot. In de hut gekomen bleef hij nog
wat lezen en zag daarna zijn verblijf eens rond. De ruime kamer, de eenige van het
hutje, was ongeveer vierkant. De achter- en eene zij-wand, in wier hoek zijn stroobed
lag, hadden geen vensters; in den voormuur was een klein kruisraam, welks
buitenluiken door Jet waren toegeslagen. Aan den anderen zijwand was een dergelijk
venster, waarvoor de tafel met de ciderkruik en de boeken stond, en dat, naar hij 's
middags had gezien, uitzicht gaf onder een hoog afdak. De vloer was, zooals Ada
hem had geschreven, zeer oneffen; er lagen geen planken of steenen. Het hutje was
vroeger een smederij geweest en heette daarom bij het volk nog steeds ‘la forge’.
Dat was echter vele jaren geleden; de tijd, de zee-wind en de eenzaamheid hadden
het tot een wild en bouwvallig plekje gemaakt.
Den eersten nacht sliep Gijsbert niet veel; hij luisterde naar de verwijderde dreuning
van den oceaan en het ruischen der populieren. Maar den volgenden morgen wierp
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hij al vroeg de luiken open en zag door de boomgaard het eerste goud van de zon
over het vochtige gras en tusschen de takken der appelboomen glanzen. Jet en Ada
kwamen al spoedig en te zamen brachten zij bijna den heelen dag door aan zee,
lezend of in den nevelig-blauwen najaarshemel turend. 's Avonds kregen zij bezoek
van een kleinen herdersjongen, met lang smal peinzend gelaat.
(Wordt vervolgd.)
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Koortsgedicht,
door Constant Eeckels.
Leg koele handen
op 't heete hoofd,
waarin, beroofd
van hoop en licht,
gedachten branden.
Staar in mijn oogen,
en zie, hoe diep
de smart ze schiep,
een zee, door wee
zoo wild bewogen.
Ziet gij hoe duister
en droef ze zijn?
Geen zonneschijn
glom, o sinds lang,
daarin nog luister.
Leg toch uw handen
op 't hoofd, en zeg:
Waar is de weg
die eindlijk leidt
naar lichter landen?
Gedachten branden
bij bangen nood
om donkren dood.
O, leg op 't hoofd
uw koele handen....
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Sanatorium
door Albertine de Haas.
't Was de bèste tijd uit zijn leven geweest.
Dit zei hij gul-uit, met voldoening van de woorden, 't lange bovenlijf bevestigend
meezwiebelend boven de onaandoenlijkstaande x-beenen onder uit de agentenjas.
Juffrouw Pieterse, geduldig, met toch de jachterigheid van houding van iemand
in zijn haast gestremd, knikte met afwezige oogen hem toestemmend toe, zwaaide
over haar arm, vol-liggend met boodschappen, de bonte schort heen als om op te
willen schieten, toen hij breed-uit weer begon, zijn blonde gezicht gaaf-kalm boven
zijn uniform uit, plechtigend:
‘Den héélen dag maar liggen, in van die lange ruststoelen, een omstapje maken
zoo van een half uurtje of een klein uur - al dat het je is voorgeschreven - dan weer
in de lighal....
En een kost, nee daar hei je nou geen idee van, vleesch, net maar voor 't eten! Fijne
dinge, waar je geen idee van had, dat ze bestonden... tast maar toe!’
‘Ja, dat mot van belang weze’, viel zijn vrouw hem bij, de donkere oogen, turend
op de schutting aan den overkant, met verren bleeken blik.
‘De mooiste tijd uit mijn leven, dá zal 'k blijven zegge’, extasieerde hij met nadruk,
met pooveren strijdlust, de leege straat in, als gold het een bewering waarover hij te
waken stond.
Zijn vrouw, die, toen ze hem dit den eersten keer had hooren zeggen met verwezen
oogen van niet-begrijpen van zich weg had gestaard, had sinds lang vergeten er over
na te denken, deinde mee met haar gedweeë hoofd telkens als hij 't een weer-vreemde
vertelde.
't Was háár een vreeselijke tijd geweest, dat leefde wel in haar op, iedere keer; een
voortdurend hunkeren naar brieven, die hij zoo schaarsch en zoo ongeregeld schreef,
naar tijding hoe 't hem ging.
Juffrouw Pieterse plukte aan de punt van haar bonte schort, of ze hem nog eens
over haar boodschappen-arm heen kon slaan, en na al hare afwezige aandacht voor
Ooms, staarde ze hem nu geheel langs, de zuiverheid van een moederblik naar zijn
vrouw turend, ‘'t beste met de jongen’, zei ze, welmeenend.
Van eigen zorgelijkheid vol, krom 't bovenlijf schuttend over de boodschappen,
waar de eene hand inwoelde, ze vaster leggend, tripte ze weg als weggewakkerd uit
haar tijdverspillen.
Ongetroost-en-vreemd stonden man en vrouw ineens tegenover elkaar in de bleeke
naakte ochtendstraat die in den Maandagmorgen lag.
Toen brak zij de nuchterheid tusschen hen in met de opbeuring van haar stem:
‘kom, 'k ga naar 't kind toe’.
En hij ook drentelde, omzichtig omkijkend voor 't binnengaan, 't gangetje in.
‘Je heb nog geen koffie?’
‘Man, waar denk-je-n-an, kwart na tien!’
‘Om elf uur kom 'k dan om m'n bakkie... drie uur kan 'k ete... nou ajuus’.
En met de verveling van het weekbegin op zijn gezicht, draalde hij terug de straat
op.
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‘Ajuus’, weeromde ze, in vlakke opgewektheid, haar stem al niet meer bij hem;
heel haar wezen vol aandachtigheid waarmee ze de achterkamerdeur openmorrelde:
‘Zou Kees de slaap gepakt hebben?’
Truitje lei stille geluidjes te smuuspelen, klein lekker diertje zoo-alleen in haar
ruime bedstee!
Ze duwde de deuren zacht toe, 't kraaiertje mocht Kees hinderen. Dan sloop ze
nader, naar de bedstee in den anderen kamerhoek.
Zachte slaapzuchten gleden tusschendoor de roode lippen van het prachtig blank
en roode hoofd van den elf-jarigen jongen, in 't slappe kussen diep-vast weggescholen.
Hij leek niets op een zieke, met dat groote kinderhoofd, stevig gevat in den helm van
't kort-steile zwarte haar, met die mooie kleur.
Tè mooie kleur, zei de dokter.
Stil bewoog ze door de kamer, stofte de prullerijen op 't wiebele schoorsteenplankje,
keek haar bloempotjes na in de breede vensterbank; net een stil werkje voor nu, ze
kwam er dikwijls niet meer aan toe, 't kind moest veel verzorging... twee kwanten
op
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school en Truitje... maar met dat kind had ze zegen....
Zij, zoo'n bloemenliefhebster; wat ston'-het-erbij. De geraniums, 't gras in de potjes
waarachtig, ze bloeiden maar raak. En dan de fuchsia's, goed dat niet uitgebloeid
kwam en de roos die nog knop zette. De planten wouên wel bij haar....
De zon vanachter de schuur van buurman Janse schoof haar eerste stralen de kamer
in. Door de potjes heen, op den schoorsteen. Wat streepte die spiegel zoo in de zon.
Met spiritus en blauwsel moest ze-n-'em voortaan eens doen, moest zoo goed wezen....
Ach, haar werk, wat maalde ze-n-er in 't laatst om! Was die jongen maar beter!
Een kind zien lijen, erger is 't er niet....
Moest ze toch niet 'is alles op haren en snaren zetten om hem naar 't sanatorium
te krijgen. Was ze toch niet een slechte moeder dat ze daar maar nooit over denken
kon. Altijd weer begon haar man er over, dat ze nicht Stijntje 'ns vragen mos om
steun, mevrouw van Rechteren zou haar vast niet met leege handen laten gaan.
‘Menschen vallen niet mee, als je om hun beurs komt’, hield ze altijd tegen zijn
praten in vol.
Maar dat was het 'em niet.
Ze kon het kind niet missen; dòkter ging er trouwens ook niet op in. Ze had maar
zoo'n idee, dat hij 't nergens beter hebben kon, dan bij haar. Ooms maalde daar niet
om, begon iedren keer over't sanatorium als er een uit de straat eens kijken kwam
naar Kees.
Tegen schoolkinders begon die er over.... Dat 't zijn beste tijd van zijn leven was
geweest Mannen ben wel anders, most ze denken....
Haar moesten ze niet uit haar huisje halen, van de kinders af! Geen half uur hield
ze 't uit.
Dacht-ie er wel eens om, dat als 't kind daar in 't sanatorium was, dat hij dan hier
niet meer was. En dat ze zijn koorts niet weten zouên, nièt as-ie eens een goeie dag
had, ook niet as 't verslimmerde as laatst. Ze was toen er nog niet zoo goed op
uitgestudeerd om die temperatuur af te lezen. ‘40-2’ had Ooms gezeid, ‘min,
mensch....’
Stil voerde het koekoekje een ruischend slagje in de stilte van de kamer, dat erin
vergleed zonder stoornis.
Truitje was ingedommeld. Slapen kon die meid!
Liet ze haar in 't keukentje brengen, in 'er wagen, koud was 't er niet. De meid kon
er tegen.
Ze moest 't maar dâlijk doen. Wier ze wakker na zoo'n hazeslaapje, dan was 't
gieren of huilen, één van bei.
En Kees moest uitslapen, al zou 'er huishouding erom liggen blijven. Wat had het
stumper gehoest vannacht....
De laatste puntjes knipte ze van de bladvaren af.
Armoeïg wier die plant in de winter.
Och God, hàdden ze de zomer maar weer....
Kon ze Kees zoo lekker in 't bleekje dragen.
Slapend Truitie pakte ze voorzichtig onder de wijd-opene oksels; vadzig liet de
meid zich opnemen... dikke mol toch.
't Dekentje over 't kopje bracht ze 't weg.
Eenmaal het openen van de kamerdeur gewaagd, moest ze profiteeren: keteltje
koffie, water meenemen, 't aardappelbakkie, kon ze dàt tenminste doen.
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't Bedriegertje bond ze Truitje voor. Most die 'er zelf maar helpen.
De meid had haar genoeg afgedronken vanochtend, most nou maar 's een paar
uurkes vasten.
Nou nog een teil water. Zie zoo, gezellig bij Kees gaan zitten, aardappel schillen,
koffie zetten en in gosnaam dan maar een steekje breien. Zoo gek as 't dan was midden
oppe ochtend.
Dan - wier die wakker - maar eens flink doorjagen.
Voorover gebogen, zorgzaam om de armen en handen vol, stootte ze met haar
voet de aanstaande kamerdeur open.
Keesje lei te blazen van 't vaste slapen.
Met voorzichtige leden stommelde ze in de stilte, waarin alleen de adem van den
jongen aanging: aanzwoegend zachtjes, dan zwaar-opknerpend, tot-ie viel en
ontklemmend vervluchtte.
Als ze die borst hoorde te keer gaan, moest ze luisteren, was 't of haar wezen er
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zich in opschortte: haar eigen adem dee er in mee, haar handen konden er niet van
opschieten. 't Aardappel schillen wier een dameswerkje, zoo fijn ging ze der mee
om, gleeën ze door haar handen, duwde ze ze onder water in 't teiltje op den grond
dat ze niet klokken zouën.
De koffie op 't roostertje in de tweepits, die achter 't kolomkacheltje had staan
zingen begon van koken te tutteren.
't Wier Ooms zijn tijd.
Haar schoot ontruimend, langde ze de koffiekan en stak het lichtje er onder aan
met een sprankje papier.
Den tijd dat Ooms uit zijn dienst weg liep, was zij nooit rustig, zorgde ze klaar te
zijn als hij kwam.
Dienst is dienst, zeide zij altijd maar, en je principalen motten 't niet zien.
Maar och, hij zou het zelf wel weten, voer dan weer door haar heen en hij was zoo
gesteld op dat elf uur bakkie.
Maar rust had ze niet, voor ie maar weer het huis uit was, je broodwinning daar
moet je niet mee spotten. Stijf was ze opgegroeid... ja maar degelijk, dat bleef je
bij....
Kwam hij daar niet al?
't Was van straat, een zware mans-stap langs 't raam. 't Geluid, hoe gedempt ook,
werd Kees zijn wakker worden.
Reeds dwaalden zijn beenen onder de dekens. En langzaam rekten de armen op.
Als iedren ochtend, zat hij plots overend, het open-verwonderd gezicht naar haar
heen gekeerd van weer te hebben geslapen op den ochtend.
‘Wel kind, hoe is 't?’ voer ze zacht aan.
En hij als iedren ochtend met zijn hoog-vroolijke stem als een aaierig zangetje.
‘Goed-moe-lekker-geslapen-hoe-laat-is-'t-al?’
Ze ging dan naar hem heen om hem zijn morgenkus te geven, rees hij vief ervoor
op zijn knieën, 't hoofd geheven, de armen toeslaand om haar hals.
‘Mijn pillen’, riep hij monter van ontwakings-vreugd ijverig of 't schoolwerk gold.
Ja, jonge, 't is de tijd, maar nou eerst je beker melk.
Zijn gezicht betrok, de ronde mond in een toetje vooruit.
‘Ja Keesie, pruillippe helpt niet’, deed ze beslist.
‘Die bittere pìllen neem je wel....
Wees nou de heele dag is flink, jonge.
Toe, dan het vader ook niks te zeggen, die wordt er boos om, 't weet je wel.’
't Kind met de beide handen om den beker, de fijne brauwen hoog saamgetrokken,
met een rij diepe groefjes rechtop de neus bovenaan er tusschen in, de lippen stijf
opeen geknepen, vol goeden wil, die nog door moest zinnen den zwaren walg, kantelde
dan eindelijk den beker voor de lippen.
‘Niet zoo lang ervoor zitten, vent je maakt 't je tegen’, kwam haar overtuigde stem,
moe.
‘Daar hei je vader al, als 't ie weg is, neme we dan de pillen en nog 'n kroes.’
‘Waar heeft vader dienst moe?’, zorgde 't kind, dat dikwijls al de korte
meening-verschillen om het uit dienst thuis komen gehoord had.
Dat ben geen kindervrage - had ze op de lippen, maar ze kon geen schemer van
verwijt erover krijgen tegen hem. 't Kind begreep het, wat moest je al zeggen, zoo'n
vlugge jongen begreep alles.
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‘Hei je-n-een kommetje!’ stond Ooms in 't deurgat, kleumig rose, 't weeke blonde
gezicht.
‘Zoo Keès-sie’, trad hij nader, zijn handschoen afstriepend in een ruk, ‘hoe gaat
het, man?’
‘Je kan hem mooi even mee helpen versjouwen’, wilde moeder profiteeren.
‘Lâ we 't dan gauw hebbe, man’.
Kees zat al kwiek overend, 't groote hoofd zwaar-gebeurd door 't smal-teere lijfje.
Moeder sloeg hem een deken om, de rooie strepen toegeslagen over 't hoofd als
een peperhuis.
‘Draag jij de dekes en 't kussen maar eerst weg vader, ik neem hèm liest’.
Och wat een gewichtje, 't viel je iedre keer weer uit de hand. Want zijn hoofd
toonde zoo in bed. Met 't kind op schoot, zat ze even bezij op een stoel, wijl Ooms
met de dekens en 't kussen in 't voorkamertje scharrelde.
‘Klaar’ riep hij.
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Ze droeg hem nu in de neerbuiling van de deken als in een kom tusschen haar armen
neerhangend.
Nou wor je gedoopt, grapte ze wel eens in een luchthartiger bui.
Och God, wat was dat kind licht vandaag. God... God... Door 't gangetje dat
buurman Jansen gemaakt had tusschen de twee bedsteden in, waar vroeger de kasten
waren, droeg ze hem in de voorkamer, hun mooie kamer, waar 't raam den heelen
dag op de lat stond, waar Kees een zonnetje kreeg in zijn bed, als het er was aan de
lucht.
Zie zoo kind, daar leg-ie weer.
‘Vissie in zijn netje, Kees-sie in zijn bedje’, en hem toedekkend troostte ze, kussend
de bleeke handen, de blauw dooraderde slaap, ‘nou moet moe an de gang, vanmiddag
kom 'k zitte naaien’.
Vlug schoof ze 't gangetje van de kasten door, sloot de deur achter zich toe.
Ooms was bezig zijn handschoen aan te trekken met aandacht-rimpels, 't hoofd
erop neer. Zij ging zonder zeggen zitten achter 't koffieblad, stroeve plooien om den
zachtgevormden mond. Ongevraagd schonk ze hem nog een kop vol in.
In haar weinige haast hem de deur uit te krijgen, zag hij haar bezorgdheid:
‘'t Is niet veel met Kees’, begon hij toen uit zichzelf om in 't gevlij van haar
stemming te komen.
Haar strakke gezicht bleef afgekeerd, verweg in 't grijze tuintje. Ooms gespte 't
knoopje van zijn laatste handschoen toe.
‘Hij teert weg, plaas van aanzette’, getuigde-n-ie vierkant.
Zij kwikte haar hoofd om, greep de kopjes aan, knetterend ze in elkaar op 't blad.
En pookte, porde in de kachel, schepte kolen op, stugge cooks-brokken waarop de,
dwingend erin morrelende, schop stroef afsprong.
Opgekeerd, maaide ze vanonder 't raam de lange lat weg, die op zijn dwarsen kant
eronder stond, liet hem glippen zonder ernaar te grijpen toen hij tot vallen zwenkte.
Dan zakte ze voor de tafel op haar stoel neer, onbeweeglijk met leege handen om
elkaar gegrepen in de schoot, haar blik wegdwalend weer in 't loover van de wilg,
die in witte morgendoom tegen de grijze lucht lag.
Stil dropen tranen neer van haar kaken, vielen afzonderlijk.
Ooms' huwelijkservaring deed hem zacht de deur uitsluiken.
Monter in de lucht-frischheid, weg uit de narigheid die vastzat als een schroef, die
ver was van een knusse uitwisseling van zorgelijkheid, stapte hij op straat met korte
vieve stappen weg. En ineens voelde de moeder zich dan zittend in verlatenheid en
hulpeloosheid, haar oor hangend met verstervende aanklamping van troost-hoop aan
't verijlen van die passen in de geluidleege ochtendstraat. Zoo hulpeloos keek ook
haar kamer die bleek en goor haar toedruilde als een uitgehuild gezicht.
De teruggehouden kuch van Kees die droogjes opluidde ontstak nu plots een
vreemd moment in haar. Een weeë leegte of alles rond haar te vervreemden stond:
haar huishouên - haar meubeltjes, en zij er was alleen met haar stervenden jongen.
Op die wrange waarheid scheen alles te liggen verstorven.
Uit haar buik krampte 't leed dat in huilschokken haar rechte zitten neerknakte,
haar onwrikbaren mond vertrok. En ze vluchtte weg uit de kamer waar Kees haar
hooren mocht. In 't keukentje, 't hoofd troostvol in de dekentjes van Truitje, doorvoer
haar het huilgesidder, snikte ze, snikte ze voor wat daarnet ineens in haar
opgeschreven stond, dat die jongen moest sterven, dat er geen kruid voor was
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gewassen - dat de beste oppas iemand van den dood niet onthaalt - dat 't wel een
aartje naar zijn vaartje wezen zou - dat als je niet aanzetten kon bij sterk voer dat 't
dan mis was - allemaal oordeelen uit de buurt als spreuken gezeid; ze zag er de
gezichten bei.
Ook het gezicht van den dokter verleeë Donderdag die niks had gezeid, amper
haar lijstje met de tempertuur had ingekeken, die zoo goedwillig naar Kees zijn praten
had zitten luisteren en toen weg was gegaan, geen woord, geen wòòrd tegen haar,
dat ze hem uitlatend hem den mond had uitgekeken, maar dat-ie als een geheim
meenam de lange, lange straat uit.
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‘As 't erg was zou-d-ie het ommers wel hebben gezeid,’ goedpraatte ze met afdoende
stem toen Ooms thuis was gekomen.
Dan zag ze de burengezichten, die om haar heen mekaar toeknikten, toen ze tegen
die op dezelfde manier had gepraat.
‘Niks gezeid?’ zag ze de koele groot-open uitvraging dier oogen-in-een-kring die
knikten, knikten, als een kluitje dat 't eens was met mekaar.
God, toen had ze 't ineens benauwd gekregen - dat kind achter haar rug in de kamer
in zijn bedje en die wijven om haar heen. Ze was weggevlucht als nu, voor gek
nagekeken.
In 't keukentje, 't hoofd onder de pomp was ze tot bedaren gekomen.
Uit de loomheid van de ontspanning zich opschokkend, dacht ze: dat moest ze nu
weer doen - koud water daar kwam je van bij. Wat had ze gegriend, 't dekentje was
er klef van - zoo'n marmot sliep door alles heen. Nou maar die pater-goed-leven
mocht nu wakker worden van 'er pompen. In een evene greep van begeerte vatte ze
in haar heete hand de vaste koelte van 't vleesch-knodsje dat op het spreitje lei
geboogd.
Dan zwengelde ze uit 't staand pompje het water op. Liet ze 't in een teiltje doen
- waschte ze zich effen frissies.
Lekker was dat! Zoo'n klesnatte doek op je rug! Of-t-ie der an vastzoog! Suf hingen
nog 'er beenen.
‘'n Huilbui is wel 'ns goed, moet een mensch maar eens aan toegeven’, zeide dat
haar vader niet?
Ja, maar zij voelde nu toch haar moeheid ineens.
Al het schreppen van ochtend vroeg... wasch-in 't sop.
Niet jachten... van werken kwam toch niks meer... in gosnaam dan maar laat....
‘Zoo, wor jij eens wakker juffer,’ voer ze tegen Truitje aan, die 't stompe wollen
luier lijfje vadsig, met achteloos-lui geknor, om te wentelen begon.
Het kind staarde groot-open met pralende oogjes de sprekende moedermond aan.
't Vogeltje voor bij Kees zette in te tierelieren.
't Sanatorium, ja, dat zou weer de redding worden moeten.
En in dien drang van moed opeens, die als een blinde jubel in haar opsloeg, was
de akeligheid van Kees-weg-uit-huis vergleden.
Bèter; thuìs weer komend, de voordeur instappend, zij achter hem aan met 't zwart
valiesje, dat zag ze als gebeuren.
De moeilijkheid zoo licht geteld eerst, het bekomen van geld, stremde wel het
toegeven aan, 't doorvoelen van feller hoop.
Terwijl ze de aardappelen opzette en allerlei kleine bezigheden begon in het
keukentje, Truitje - beu van 't zuigen op 't looze speentje, onwillig monkelend - een
duwtje tot verzet tegen haar wagen telkens gaf, stond aldoor dat strakke gezicht van
mevrouw van Rechteren in haar omdwalende denken op.
De verstandige kleine oogen, die, onder 't dik-rose voorhoofd, beglansd van 't witte
gescheiden haar, waarvan enkle zilvren strengetjes op het voorhoofd draadden,
òpglimmerden, nadenkingsvol.
- Ja - het mocht astrant lijken, ging zich in haar vestigen: vooruit te loopen op het
legaat dat mevrouw haar had toegezegd. Maar erger vrijpostig leek 't haar toch ook
weer mevrouw hulp te vragen voor 't sanatorium - 't was me ook geen kleinigheid en van 't legaat niet te reppen - dus als er op te blijven rekenen.
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De stilte in de tuinkamer, aan de groote tafel met 't effen donkergroen pluchen
tafelkleed - 't was of ze 't voelde.
Mevrouw hield niet van klagen en narigheid, dat legaat had ze nou zoo besteld. 't
Was àlles afgebakend bij mevrouw.
Ze vreesde geen verwijt. Maar toch in haar verbeelding zag ze mevrouws gezicht:
de klein getrokken bedenkelijke mond, de dikke vetrimpels die op het verwonderde
voorhoofd kwamen te staan - 't zelfde gezicht van tegenstrijdigheid als wanneer ze
lastig gevallen werd met tusschentijdsche liefdadigheid.
Met Nieuwjaar gaf mevrouw giften.
Legaten waren er voor als je stierf. Ja, 't was moeielijk, hoe hàd ze 't zoo licht
kunnen tellen.
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Maar gaan vanavond zou ze. Daar bracht ze der eigen niet meer van af.
Lichter repten haar handen, 't keukentje redderend.
Ze konne thuis komme van school....
Trui nog even geholpen. Die graaide op 't zien van de toegestoken moederhanden
driftige wellust-geluidjes uit, de vleesch-armpjes hunkerend geheven.
Met 't kind op haar arm nou even naar Kees. 't Daar de borst geven. Dat vond Kees
gezellig.
Daar voer als een bedwelming van hoop, door haar hoofd, langs haar beenen, toen
ze met 't kind, 't zware zesmaandsche, liefkoozend-schokkend op haar arm, met
huppend-veerende tred weer, door 't gangetje liep.
‘Moe, waar-blijf-u-toch, 'k been-weer-niks-goed’, zong Kees' hoog-klagende stem,
zeurig van lang ziek zijn haar tegen.
Als een golfslag die terugsloeg viel bij die woorden, zoo dikwijls al gehoord, haar
zenuwachtige opgewektheid terug. Als van haar afgeschud lei even haar montere
hoop. Een paar tranen als scherpe nageltjes drongen in haar oogranden, spetterden
neer op 't gladde kopje van Truitje die verloren naar de vol-gezwollen moederborst
zich opdrong. ‘St... st... kalmpies... kalmpies,’ maande haar stem waarmee ze zichzelf
beurde uit haar neerslachtigheid op, ‘niet zoo hard, je zal der wel komme’.
Kees lei met verveeld gekreun naar 't zoogen heen te kijken, lachte even op toen
moeder Trui verlegde, die onnoozel 't lustig nasmekkend mondje, waarom heen de
melk vlokte, ineens verbreedde tot 'n huilgrijns om 't even kwijtgeraakt genot. ‘Ja
Keesie’, klampte moeder zich dadelijk aan zijn lachje vast: ‘zoo hei jij net zoo gelege’.
‘Wier ik dan ook zoo kwaad Moe?’ lachte Kees.
‘Jij kon óógen tegen me opdraaie’, vergrootte moeder. Kees' lachje struikelde over,
als gewoonlijk, in gekuch.
Over Trui heenziend, die ze begaan liet, lijdzaam steunend met haar eene hand de
zware borst, waarin de armpjes van 'r kind met het zwelgende mondje als in één
beweging in op zwoegden, volgde haar oogenkijk in spanning-strak, ieder roeren
van Kees, het even opleven uit de bui, volgde haar wezen zijn weer wranger
opwringende hoest, die tegen de lage zoldering op-krijschte en verkromp tot rauwe,
korte stootjes, waarvan hij dan ineens moe, ontvlucht lei.
God... wat een bui!
Als in geen dàgen.
‘Moe... Moetje’, huilde hij mat om hulp.
‘Kind’, drong haar stem, leeg van troost.
Zijn groote hoofd, waarin het broze aangezicht tenger toespitste, lei achterover in
't kussen te bekomen; de magere schouder-schraagjes boven 't dek uit, zijn handen
als platte witte plekken op de roode deken.
De paarsig-fijne oogenklepjes op de oogen toegebold, de teere schelpjes der
neusvleugels op en dichtgaand, regelmatig.
Zoo érnstig lei hij soms. Met die gesloten oogen.
Het vogeltje, in de stilte begon zacht met haaltjes van geluid als om op dreef te
komen.
Truitje, doorvoed, zwaar in de slappe moederarm hangend sprak suffe geluidjes
van voldaanheid.
En in haar lichtte weer de verruiming op, klemde haar instinct, dat het naderende
niet wilde, niet kon zien, zich vast aan die hoop, die hoop nog op genezing.
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Weer schrijnde een kuch op, hortend uit de toeë lippen en onuitgeraasd
binnen-gesloten.
Maar dwars tegen alles in, koesterde de moeder de kleine lichtglimp, die stuwde,
almaar aanstuwde: het sanatorium.
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Boekbespreking.
R. Casimir, Lessen in Letterkunde, Deventer, AE. E. Kluver. Zonder
jaartal.
M.A.P.C. Poelhekke, Woordkunst, leerboek tot het bijbrengen van inzicht
in letterkundige verschijnselen, Groningen, J.B. Wolters' U.M. 1909.
G. Elgersma, Lezen en Verwerken, opstellen over letterkundige werken,
studie- en repetitieboek voor candidaat-hoofd-onderwijzers, Groningen,
J.B. Wolters' U.M. 1909.
Dr. C.G.N. de Vooys, Historische Schets van de Nederlandsche
Letterkunde, voor schoolgebruik en hoofdakte-studie, 3e druk, J.B.
Wolters' U.M. 1910.
Lessen in letterkunde - kán het eigenlijk wel? Onnoozele vraag! Het móet immers!
De docenten aan onze gymnasia en hoogerburgerscholen worden niet aangesteld om
onderwijs te geven in ‘taal’ alleen, maar in ‘taal en letterkunde’. En ‘het
examen-programma Voor de Hoofdacte’ - 't is de heer Elgersma die zijn ‘inleiding
en toelichting’ met deze inlichting aanvangt - ‘vraagt van den candidaat e e n i g e
bekendheid met de voornaamste voortbrengselen der
N e d e r l a n d s c h e l e t t e r k u n d e , v o o r a l v a n l a t e r e n t i j d .’ Het uitgaafje
van den heer Poelhekke is dan ook - zoo mag men althans onderstellen - vooral
bedoeld als een hulpmiddel bij het onderwijs aan gymnasia en hoogerburgerscholen*),
de boeken van de heeren Casimir en Elgersma vormen leerstof voor de
candidaat-hoofdonderwijzers, de heer De Vooys trachtte voor beide doeleinden
tegelijk te werken.
Lessen in letterkunde dus. Het moet. De school-wetgevers, in hun
ondoorgrondelijke wijsheid, hebben het aldus bepaald. Bij het onderricht in muziek
en teekenen pleegt men - misschien ten onrechte! - nog eenige rekening te houden
met muzikaliteit en aanleg, met ‘gehoor’ en ‘oog’, het onderwijs in de beoefening
der kunst die ‘letterkunde’ heet blijkt bij elk mensch zekere vatbaarheid voor de
werkingen dier kunst te onderstellen.
Laat ik hier nu dadelijk bijzeggen, dat ik deze onderstelling voor niet zoo absurd
houd als zij zich op het eerste gezicht voordoet. Ik acht het althans niet
onwaarschijnlijk, dat een zekere eerste aanleg voor het genieten van litteraire kunst
in ieder, of bijna ieder, kind, vóór het naar school gaat, bestaat. Zooals er immers
ook heel weinig van die kleintjes zijn, die niet mee kunnen zingen een eenvoudig
liedje, zooals er misschien nog minder worden gevonden, die zonder eenig plezier
naar werkelijk mooie prenten kijken, zoo ben ik ook geneigd aan te nemen, dat een,
zij het dan natuurlijk meestal nog heel primitieve, ontvankelijkheid voor het mooie
in verhalen, zoowel als voor de bekoringen van rhythme en rijm, bij verweg het
grootste deel onzer nog ongeschoolde jeugd geenszins ontbreekt. Doch nu de
ontwikkeling van dezen primitieven aanleg! Bij hoevelen wordt daar oordeelkundig
aan gewerkt zoolang het nog tijd is, bij hoevelen blijkt er, bij den aanvang bijv. van
's heeren Poelhekke's ‘4de schooljaar,’ nog iets van over te zijn, bij hoevelen - moest
*) De schrijver spreekt in zijn voorwoord alleen van ‘het vierde schooljaar’. Deze uitdrukking
is eenigszins duister. Toch lijkt mij mijn onderstelling niet te gewaagd.
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ik nu toch niet liever spreken van hoe weinigen? - die voor de hoofdakte studeeren,
kan zelfs nog eenige sprake zijn van die zekere weekheid, zachtheid, bewegelijkheid,
in de diepste zielelagen - ik noem hier met opzet noch ‘gemoed’ noch ‘geest’; het
geldt een dieper samentreffen dier twee - die wij met ontvankelijkheid voor het
litterair-schoone plegen aanteduiden? Hoe weinigen? Ik weet het niet. Maar ik vrees
zeer dat het percentage bij onderzoek niet zou meevallen. Doch - en dit lijkt mij wel
een betreurenswaardig feit - zulk een onderzoek werd immers nooit ingesteld. Onze
schoolwetten en ‘programma's’ houden er geen rekening mee. De aanleg en
kunstliefde verstikkende invloed van ons onderwijs, en van dat onderwijs waarlijk
niet alleen, maar van de sfeer onzer gansche samenleving, onzer moderne ‘beschaafde
wereld,’ wier gezamenlijke strekkingen men als 't ware kan samenvatten met het
woord ‘praktijk’ - een
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woord van ijskoude en ijzerharde berusting in gansche werelden van moordenden
bestaansstrijd, meedoogenlooze concurrentie - die invloed, zeg ik, word door onze
wetten en reglementen kalmweg genegeerd. Men neemt met blind optimisme of
struisvogelachtig zelfbedrog een soort ideaal toestand als waarheid aan. Tot ons aller,
in de ‘praktijk des levens’ immers zoo nuttige ‘algemeene ontwikkeling’ - die een
algemeene bruikbaarheid bedoelt te zijn - behoort o. a (onder vele andere!) zekere
‘bekendheid’ met de voortbrengselen der letterkunde - zoo constateerden onze
wetgevers. Atqui ergo, deze worde onderwezen. C'est simple comme bonjour! Welnu,
dat een gestudeerde in de letterkunde, een dokter in de letteren, of iemand die het
zoo moeilijk en veelomvattend examen B. in fransch, engelsch of duitsch gedaan
heeft, dat zoo'n bolleboos niet ‘knap’ genoeg zou zijn aan gymnasiasten en
burgerscholieren het noodige benul van letterkunde ‘bij te brengen’ is eenvoudig
onaannemelijk. Maar voor de toekomstige hoofden van scholen dient met praktische
boekjes te schrijven, opdat het hun gemakkelijk worde, bij al wat zij verder nog te
leeren hebben, zich de genoemde ‘bekendheid’ eigen te maken, en zoodat ook zij
zelven eenige bekwaamheid erlangen, zoo noodig (het schijnt gelukkig nogal niet
dikwijls noodig!) tot het op hun beurt les geven in de letterkunde.
Bij het onderwijs in de begrippen en de geschiedenis der letterkunde (feitelijk een
pleonasme; het een is niet wel denkbaar zonder het ander!) bij dit onderwerp, evenals
bij elk ander - wie zal het tegenspreken? - komen allereerst twee factoren in
aanmerking, t.w.: de vatbaarheid der leerlingen en de bekwaamheid der onderwijzers.
Wat de eerste dezer twee hoedanigheden betreft, ik heb mij veroorloofd te betwijfelen
of zij werkelijk bestaat overal waar en telkens wanneer zij gewenscht wordt. Het kan
zijn dat vijf-en-twintig jaren een verandering ten goede hebben aangebracht, maar
in mijn tijd was de vrij algemeene opinie onder gymnasiasten en burgerscholieren,
dat de z.g. klassieken der verschillende litteraturen menschen waren, die niet veel
anders dan vervelende en lastige leerboeken hadden voortgebracht. En dit ondanks
het feit dat sommige onzer docenten zonder twijfel smaak, kunstgevoel en
enthousiasme bezaten. Het programma zat hun in den weg. Zij moesten ons van
‘bekendheid’ voorzien. Maar ook: wij waren gedeeltelijk al bedorven vóór wij onder
hun bereik kwamen.... En wat de aspirant-schoolhoofden aangaat, van het begrip dat
zij zich van litteratuur plegen te maken, van hun algemeen onderscheidingsvermogen,
geven sommige ‘waarschuwingen’ eenigszins een idee, die de heer Casimir blijkbaar
n o o d i g geoordeeld heeft in zijn boek op te nemen. Zooals deze b.v. (bl. 135): ‘Laat
ik beginnen met voor een fout te waarschuwen: E e n k a r a k t e r s c h e t s i s g e e n
b i o g r a f i e . Uit een boek kunt ge het leven van een afzonderlijk persoon halen en
dat navertellen. Uit “De Delftsche Wonderdokter” van mevrouw Bosboom-Toussaint
bijv. dat van Jonker Juliaan van Egmond. Uit “Het Huis Lauernesse” dat van Ottelijne
van Lauernesse en van Aernout Bakelsze. Maar wanneer ge dat gedaan hebt, hebt
ge geen karakterschets gemaakt. Stel u voor, dat iemand u vroeg naar den aard van
een uwer vrienden en ge vertelde, wanneer hij geboren was, waar hij school had
gelegen, met wie en wanneer hij getrouwd was, enz., dan zoudt ge de vraag niet
beantwoord hebben.’ De heer Casimir zal zeker wel uit ondervinding weten dat het
noodzakelijk is sommige aspirant-schoolhoofden aan 't verstand te brengen dat
analyse en beschrijving niet hetzelfde zijn als geschiedenis!
Doch nu de andere factor: de leeraars. Het is moeilijk zich over het gemiddelde
hunner geschiktheid een welgefundeerde opinie te vormen. Ik ken er, die ik in staat
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acht zelfs bij onontvankelijke, kunst-ongevoelige leerlingen, zooal geen liefde dan
toch eenigen eerbied voor de schoone letteren te wekken, en dat wel door de kracht
van hun eigen geestdrift, ik ken er die zich door de suggestieve warmte van hun
woord althans bij eenige hunner leerlingen levenslange dankbaarheid verwierven.
Ik heb er ook gekend, onnoozele halzen of dorre droogstoppels, die hun best schenen
te doen om dat wat er bij sommige der jeugdige zieltjes,
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aan hun zorgen toevertrouwd, nog over zijn macht aan plezier in 't mooie, grondiglijk
uit te roeien. Ik zeg schénen te doen. Want in werkelijkheid waren zij te onverschillig,
geworden of altijd geweest, te veel opgebruikt en verknoeid, vergroofd of verploert
(door hun verkeerd gekozen werkkring of door andere oorzaken) om nog voor iets,
wat dan ook, hun bést te doen. Ik heb er gekend die in de schoonste produkten der
wereld-litteratuur inderdaad niet anders meer zagen dan ‘leermiddelen’, welker
gebruik nu eenmaal door het programma was voorgeschreven. Ik heb er gekend maar laat me erover zwijgen! Bijna ieder volwassen ‘beschaafde Nederlander’ heeft
zijn eigen ondervingen op 't gebied van onderwijs in de letterkunde Het zou
ongetwijfeld hoogst interessant zijn een onderzoek daarnaar in te stellen, doch...
daarop kan dit stukje nu moeilijk wachten; ik had mij trouwens enkel voorgenomen
iets te zeggen over het viertal leeraars in de litteratuur wier namen hierboven
geschreven staan.
Daar is dan in de eerste plaats de heer Casimir. Een bekend man, en met eere
bekend. Allicht een onzer veelzijdigste intellectueelen, knap leerling van prof.
Heymans, verdienstelijk geschiedschrijver der wijsbegeerte, ruimhartig paedagoog.
En een man, niet van geest en intellect alleen, maar ook van geestdrift en
gemoedswarmte. Men behoeft het ‘woord vooraf’ in zijn ‘Lessen in letterkunde’
maar te lezen om daarvan overtuigd te raken. ‘Een schriftelijke les staat achter bij
een mondelinge. Zij mist het levend woord, dat getuigen moet van bezieling en
onderganen invloed. Moge echter iets bewaard zijn van het karakter van lessen’, zoo
lezen wij daar o.a. Zulke uitingen vond men vroeger niet in leerboeken, is 't wel? De
heer Casimir is een man van zijn tijd, en al wie hoopt op een revolutie in ons
onderwijs, op een milder, menschlijker geest daarin - op een beter partijtrekken vooral
van de moderne kennis der psychologie - verwacht veel van hem. Doch is hij nu
tevens - met al zijn begrip en zijn warmte - is hij nu óók de man om les te geven in
letterkunde, in besef van het wezen dezer kunst?... Dat hij er sommige kwaliteiten
voor bezit zij dadelijk toegegeven - het blijkt al uit wat wij van hem meedeelden en
aanhaalden - maar heeft hij er álle kwaliteiten voor? Is zijn kunstgevoel even scherp
en veelzijdig als zijn intellect, is hij inderdaad doorgedrongen tot de kern der zaak
waarom het hier gaat, zoodat hij in staat is alle uitingen te waardeeren waarin die
kern aanwezig is? Ik moet het, tot mijn groot leedwezen, tegenspreken. De heer
Casimir, die, eveneens in zijn ‘woord vooraf’, zegt, dat hij ‘nergens tusschen lezer
en schrijver’ is gaan staan en ‘zich van critiek onthouden’ heeft, hij heeft intusschen
volstrekt niet kunnen laten zijn sterke voorliefdes te doen blijken, hij heeft dus, door
den geheelen geest van zijn geschrift, wel degelijk critiek gegeven, en deze geest,
deze critiek, zij zijn geenszins bewijzen van veelzijdigheid noch van een doordringen
tot de kern der zaak. De heer Casimir zegt ook nog dat ‘sommige critici’ in zijn
voordrachten (hier verzameld) meer fransche dan hollandsche eigenschappen hebben
willen ontdekken. En dat dit zeker zoo komt, wijl hij reeds vroeg in Frankrijks ‘taal
en letterkunde’ werd ingeleid. Doch m.i. is de beteekenis van een groot en belangrijk
deel der fransche litteratuur hem ontgaan en heeft hij stellig in Nederlands letterkunde
veel van het allermooiste onontdekt gelaten, aan zichzelven onontdekt bedoel ik
natuurlijk. Zou men het gelooven, dat in dit boek van 400 bladzijden, dit boek dat
geheel gewijd is aan het begrip en de kennis der moderne nederlandsche letterkunde,
en waarbij als voorbeelden uitsluitend werk van moderne nederlandsche schrijvers
wordt genoemd, dat in dit boek, zeg ik, de namen van Jac. van Looy, Styn Streuvels,
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Cyriel Buysse, Adr. van Oordt slechts amper en terloops, die van Herman Teirlinck,
Frans Coenen, Arthur van Schendel, Henri Hartog in 't geheel niet worden genoemd?
En waar ligt dit aan? Alleen aan de geheel verkeerde voorstelling, die de heer Casimir
zich heeft gevormd van de z.g. realistische letterkunde, aan zijn zeer eenzijdige
voorliefde voor romantische en i d e e ë n litteratuur, aan zijn niet beseffen, dat de
schoonheid in alle geschreven werk nooit ontstaat uit de min of meer juiste,
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min of meer edele gedachten van den scheppenden kunstenaar, maar uitsluitend en
alleen uit diens zielswarmte, uit de toegewijde innigheid, den gloedvollen aandacht
waarmee hij zijn onderwerp behandeld heeft. O, zijn dwaling is een tegenwoordig
zeer frequente! En vooral bij de speciaal intellectueelen, de geleerden en filosofen
Ik bedoel de dwaling, dat de eene soort litteratuur voorkeur verdient boven de andere,
en dat niet het gehalte, de zielsessence, van den schepper, maar de ‘keuze’ van zijn
onderwerp, en vooral - indien het verhalen of drama's geldt - de meer of mindere
‘nobelheid’ zijner personen het hoog en laag in de litteratuur bepaalt. De heer Casimir,
die Van Looy amper noemt, wijdt gansche hoofdstukken aan Couperus' Majesteit,
aan Heye, aan Van Eedens' Minnestral en aan ‘Een Hongaarsche Samenzwering’,
het z.g. ‘treurspel’ uit de studeerkamer van A.S.C. Wallis. Hoe is 't den heer Casimir
mogelijk onze moderne dichters - Kloos, Gorter, Adama van Scheltema - zoozeer te
bewonderen en niet wat dieper door te dringen in de schoonheid onzer groote
prozaschrijvers? Heeft hij niet ontdekt dat het ook in die dichters de innigheid hunner
lyrische overgave is, die schoonheid deed geboren worden?
Het is zoo jammer! Want veel wat de heer Casimir schrijft moet iederen
schrijvenden artiest als uit het hart gegrepen zijn. Zijn houding tegenover de litteraire
kunst, zijn eerbiedige, aandachtige en bescheiden houding, vereert hem zoowel als
haarzelve, en is inderdaad zeer aan te bevelen voor ieder die wat begrijpen wil van
ware schoonheid. Met hoeveel instemming las ik op blz. 30: ‘Wanneer we dus nog
niet dadelijk in een dichter kunnen komen, kan dat gebrek aan levenservaring zijn,
en moeten we maar eens terugkeeren’, en, iets verderop: ‘Maar - er is ook een minder
en meer diep begrijpen. Niet in eens wordt ons de volle zin, de geheele schoonheid
geopenbaard van een gróót kunstwerk. Daarom is het zoo goed een werk eenige
malen te lezen, met zeker tijdsverloop er tusschen. Steeds weer wordt iets moois
gevonden, wordt iets ontdekt, dat nog niet opgemerkt was. Eigen levenservaring vult
den zin aan, dien we aan de woorden hechten. Bij herlezing blijft ook dikwijls rustige
tijd over voor kalme waardeering. Hoe vaak wordt niet een boeiende roman met
spanning gelezen, om het slot maar te krijgen. Wat er méér mee in verwijderd verband
staat, dat wordt overgeslagen. Er wordt niet gelezen: men verslindt.
Bij het niet kunnen waardeeren van den schrijver dienen we ons dus allereerst af
te vragen:
Ben ik levensrijp genoeg?
Heb ik genoeg moeite gedaan, om af te zien van mijn eigen meening?
Heb ik moeite genoeg besteed om door te dringen tot de bedoeling? Heb ik vaak
genoeg gelezen?’
Voortreflijk! Maar waarom heeft de heer Casimir deze zijn uitnemende methoden
nu zelf niet eens toegepast op Van Looy en Streuvels (ik zwijg nu maar van de
overigen)? En hoe komt het, dat hij zich niet wat ruimer en milder heeft gesteld
tegenover de moderne realistische en naturalistische romankunst? De heer Casimir
- het is bijna ongelooflijk van iemand met zoo'n wijsgeerigen kijk op de dingen,
iemand die o.a. de lectuur van Paulhan aanbeveelt! - de heer C. komt waarachtig nog
eens aan met deze, al zoo oer-oude en duizendmaal afdoend weerlegde, bêtise: (blz.
58) ‘Waar de kunst tot getrouwe fotografie wordt der werkelijkheid spreekt men
liefst van naturalisme’. En hij laat er o.a. op volgen (was het de onjuistheid en
onrechtvaardigheid zijner woorden, die den vaak aangenamen stilist zich hier zoo
knoeierig deed uitdrukken?) ‘De meester van den naturalistischen roman is Emile
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Zola, die voor ons land zijn trouwsten bewonderaar gevonden heeft in Van Deyssel,
die in zijn eersten druk van “Een Liefde” een sterk naturalischen roman gaf, die, in
den tweeden druk van allerlei o n z e d e l i j k e *) woorden gezuiverd werd. Het
naturalisme wil feiten, gegevens bestudeeren: dat te doen is eerste eisch en heeft men
de documenten, dan komt de roman van zelf.’
Neen, neen, geachte heer, zoo is het niet, en ik zou bijna zeggen: gij weet het zelf

*) De spatieering is van den heer Casimir.
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wel beter! Flaubert, Zola, De Goncourt, De Maupassant, en ook Van Deyssel, zij
wilden schoonheid geven, zooals iedere waarachtige kunstenaar, en zij hébben
schoonheid gegeven. Zij waren geenszins de dorre archivarissen die gij van hen
maken wilt. Het zijn bêtises, krasse bêtises, bijna alles wat gij zegt over het realisme
en het naturalisme. In een militant tijdschriftartikel zou er misschien reden zijn, u
dit niet al te kwalijk te nemen. Maar voor iemand die ‘lessen in letterkunde’ uitdeelt
komt zulk een grove ongevoeligheid of kleingeestig partijkiezen eenvoudig niet te
pas.
Het is waar, eenigszins tot verontschuldiging van den heer C. kan dienen, dat ook
zijn werk is ingericht, en op straffe van onbruikbaarheid móest ingericht zijn, op de
praktijk. De door hem behandelde schrijvers en werken zijn meerendeels die
waarmede de candidaten voor de hoofdakte op hun examen eenige bekendheid toonen
moeten. Hier blijkt n.l. een traditie ontstaan te zijn, er worden afspraken gemaakt,
er zijn lijstjes van de examen-boeken. En het schijnt inderdaad voldoende voor de
aspirant-schoolhoofden zich eenige kennis omtrent den ‘inhoud’ van 15 of 16 litteraire
werken in 't hoofd te stampen. Maar juist van Casimir, met zijn geestdrift voor
litteratuur, van hem die herhaaldelijk blijk gaf zijn taak breeder en liefdevoller op te
vatten dan door die eischen scheen geboden, van hem vooral zou men geen zoo sterk
uitgesproken parti-pris en zooveel wanbegrip verwachten als b.v. uit de bladzijden
330-332 blijkt. De herhaalde lectuur van den psycholoog Paulhan zij hem dringend
aanbevolen O.a. van dat voortreflijke stukje onpartijdige kunstbeschouwing, dat,
door een Kollewijn-vriend vertaald, in het Maartnummer van ‘De Beweging’ is
opgenomen (‘de Kunst om de Kunst’) waarin men o.a. leest (bl. 232):
‘Elders heb ik mijne ideeën uitgewerkt over de wezenlijke onzedelikheid, over de
zijdelingsche en daardoor zooveel waardevollere zedelikheid van de kunst. Ik zal
daar niet uitvoerig op terug komen. Vooreerst denk ik niet dat wij van een enkel der
schone kunstwerken, die wij kennen, behoeven te betreuren dat het voortgebracht
is. De maatschappij zelf dient te weten hoe ze er partij van zal trekken. Kunstwerken
zijn wondere machten, die de geest troosten, betoveren, stalen en verheffen kunnen.
Of de geesten er voordeel uit weten te trekken is hun zaak...’
In het boek van den heer Elgersma worden - wat uitvoeriger - ongeveer dezelfde
werken behandeld, waaraan ook Casimir zijn speciale hoofdstukken wijdde. En wij
weten nu wat daarvan de, zeer praktische, reden is. De heer Elgersma zegt het
trouwens ronduit in zijn voorbericht: ‘Dit boek is in de praktijk ontstaan.’ Hildebrand,
Potgieter, van Lennep, Staring, Wolff en Deken en de Oude Heer Smits, mevrouw
Bosboom, de Génestet, Schimmel, Multatuli en Couperus, ziedaar de moderne
schrijvers met wie onze aspirant-hoofdonderwijzers op hun examen eenige bekendheid
moeten toonen. En deze bekendheid schijnt zich te mogen bepalen tot een of twee
werken der genoemde schrijvers. Het is, uit de hier besproken leerboeken, volstrekt
niet moeilijk te bepalen welke werken dat zijn. Inderdaad, deze boekjes bereiken wel
volkomen hun bedoeling; wat wordt het den candidaten gemakkelijk gemaakt!
Couperus de eenige moderne, die in den schoolschen Olympus opgenomen werd.*)
Gelukkig voor de arme examinandi! Hoeveel lastiger zouden zij het anders krijgen!
De heer Elgersma zegt het alweer naïefweg: ‘Een werk als M a j e s t e i t leze men,
*) Mogen wij den heer Casimir gelooven dan behoort ook Van Eeden met zijn Kleine Johannes
tot de gelukzaligen.
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als voorbeeld van de nieuwe richting in onze letteren, eerst wanneer men verschillende
andere werken reeds bestudeerd heeft: de verwerking ervan is veel moeilijker.’
M a j e s t e i t een ‘voorbeeld’ van ‘de nieuwe richting in onze letteren’! En dit werd
geschreven in 1909! Tegenover zooveel wanbegrip - dat intusschen wel geheel
overeenkomstig de heilige ‘praktijk’ zijn zal! - staat men machteloos. Is dan van al
wat Van Deyssel, Kloos, Verwey, van Nouhuys, Coenen (en nog zooveel anderen)
sedert 25 jaar in hun kritieken en beschouwingen geschreven hebben geen letter
doorgedrongen in de hoofden onzer nederlandsche schoolmeesters? Dan stel ik voor
het eens op een andere
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manier te probeeren en die hoofden 'n jaar of wat te weeken te zetten; of ze dan niet
eindelijk wat minder hard zouden worden?
De heer Poelhekke is van de vier boven dit opstel genoemde schrijvers stellig de
artistiekst voelende, de ruimste en de mildste. Hij is een idealist en ik weet niet of
hij wel overal gelijk heeft. Maar hij spreekt met overtuiging en warmte; vaak neemt
zijn woord u mee. Ook geloof ik, dat er inderdaad veel waars is in de moedgevende
woorden waarmee hij zijn hoofdstuk: ‘Volksdichting en Kunstdichting’ aanvangt:
‘In alle menschen leeft poëzie.
Deze is dus ook in de samenleving te vinden.
Elk mensch heeft de behoefte zich te uiten, iets te maken.
Een kind teekent, zingt, danst, phantaseert. De volwassenen neuriet, fluit, siert
zijn verhalen op.
In ieder mensch leeft, in geringe of in hooge mate, dat is verschillend, een
kunstenaar.
In de maatschappij zal zich de kunst dan ook als algemeen verschijnsel openbaren.
Dit moet goed in het oog gehouden worden.
Door allerlei omstandigheden is nl. bij veel menschen de meening ontstaan, dat
kunstenaars en dichters anders zijn dan gewone menschen. Dat is echter niet zoo. Ze
zijn niet anders, maar bezitten alleen sommige algemeene eigenschappen (zooals:
gevoel voor poëzie, behoefte aan schoonheid, drang om zich uit te spreken,
vaardigheid in het weergeven) in bijzonder sterke mate. Zij verschillen dus niet
wezenlijk van anderen, maar wel in graad.’
In dit boekje, dat, als reeds gezegd, vooral bedoeld is tot hulp bij het onderwijs op
gymnasia en burgerscholen, vind ik vooral de uitgebreide behandeling van sagen en
andere volkspoëzie zeer verdienstelijk. Overigens wil het mij toeschijnen, dat de
heer P. soms een weinig wild werkt en wat al te veel hooi op zijn vork neemt, o.a.
waar hij zich waagt aan een systematiseering van bekende moderne schrijvers en
schrijfsters in binnen- en buitenland. Dat lijkt soms ‘ein buntes Durcheinander.’ Ik
denk tenminste dat bv. Ary Prins wel eenigszins verbaasd zal zijn zich met Multatuli
en Nico van Suchtelen onder de r o m a n schrijvers gerangschikt te vinden. Doch dit
geldt onderscheidingen die, bij het gebruik van het boek, nl. in de levende les,
gemakkelijk zuiverder te nuanceeren zijn. Mits de lesgever zelf eenige artistieke
ontwikkeling bezit!
Ten slotte nog een enkel woord over de verheugende 3de druk (binnen zoo korten
tijd! de eerste verscheen in 1908) van C.G.N. de Vooys' boekje, al vroeger door mij
aanbevolen. Mijn bezwaren, toen vermeld, hier te herhalen zou geen doel hebben.
Dat de geleerde schrijver er zich aan storen zou bij de bewerking van een nieuwen
druk had ik natuurlijk niet verwacht. Toch hoop ik ook voor den heer de Vooys, die,
ofschoon een fijner litteratuur-kenner dan de heer Casimir, en ook lang niet zoo
blind-partijdig, toch van gelijksoortige kunstopvattingen blijk geeft, toch hoop ik dat
ook voor hem de dag eens dagen zal, waarop hem over het wezen van alle kunst, en
dus ook van de z.g. realistische, een nieuw licht opgaat, de dag waarop hij zelf niet
meer in staat zal zijn dingen te schrijven als: ‘Henri Hartog, de vroeggestorven
Schiedamsche onderwijzer, schreef nauwkeurig geobserveerde
“armebuurtjes-schetsen”, die na zijn dood in een bundel verzameld werden.’ Waarom,
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geachte heer, als deze ‘schetsen’ (?) inderdaad niet anders dan ‘nauwkeurig
geobserveerd’ waren, waarom dan de naam Henri Hartog in uw boekje opgenomen?
Omdat zij k u n s t zijn? Enkel n a u w k e u r i g geobserveerd en toch kunst? Hoe
verklaart gij dat?
Ik-voor-mij zou, over het werk van Hartog sprekend, al moest het dan nog zoo
kort zijn, heel wat anders zeggen dan dat het ‘nauwkeurig geobserveerd’ is. Ik zou
bijv. zeggen, dat, zoo ooit eenige litteratuur, die prozastukken, in den bundel Sjofelen
vereenigd, als ‘met hartebloed geschreven’ zijn, met de meest devote aandacht voor
het leven, met de innigste liefde voor den medemensch, met wrok en wreede bitterheid
dikwijls, maar altijd uit de volte en de bezonkenheid van diepe ontroeringen.
Nauwkeurig observeeren doen sterrenkundigen, de dichters dichten.
H.R.
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Het toeval brengt dikwijls de meest ongelijksoortige zaken bijeen, en zoo wil het
gebeuren dat thans de warmste pleidooien voor het picturalisme en de meest ernstige
vertoogen voor de decoratieve schilderkunst als de eenige ware, eendrachtig op mijn
tafel naast elkaar liggen
Daar zijn, in zeldzaam samentreffen, twee uitgaven, gewijd aan den grooten
zeventiend-eeuwer Frans Hals, in gezelschap van een boekske over den grootmeester
der Haagsche school, Jozef Israëls, en een ander over de beginselen en opvattingen
der school van Beuron, die alle schilderkunst van af de Renaissance op zijn minst
genomen als dwalingen beschouwt.
Voorwaar eene verzameling die u ten slotte in verwarring zou brengen, en aan een
Duitschen kunstphilosoof stof zou verschaffen voor menig artikel over de waarde
der decoratieve schilderkunst boven de picturale, of omgekeerd.
Wij willen voorloopig echter deze kwestie, die waarlijk wel een aantrekkelijken
kant heeft, om eens nader te bezien, laten rusten en in stede van ons in vergelijkingen
te begeven tusschen Frans Hals of Jozef Israëls en de Beuronners, ons houden aan
het opschrift dezer kolommen, en ons tot ‘boekbespreking’ bepalen.
Allereerst dus Frans Hals, die ons zoowel door den heer E.W. Moes in een lijvig
boekdeel bij de firma Van Oest te Brussel verschenen, wordt voorgesteld, als door
den Franschen kunstcriticus André Fontainas in een bescheidener uitgave, deel
uitmakende van de serie ‘Les grands artistes’, door de Parijscher firma Henri Laurens
gepubliceerd.
Duidelijk zien wij in deze beide Frans Hals-uitgaven de verschillende
persoonlijkheden der auteurs op den voorgrond treden.
Uit het werk van den heer Moes, spreekt de nauwgezette kunstgeschiedvorscher
voor wien de data der schilderijen, zoowel als de familiebetrekkingen van den schilder
van het uiterste belang zijn. Zijn werk is studiemateriaal voor hen die latere uitkomsten
en vondsten willen controleeren.
Hij heeft zich niet laten verleiden door aesthetische overwegingen, noch zich
verdiept in de waarde die het werk van Frans Hals heeft ten opzichte van dat zijner
tijdgenooten. Zijn boek is gebleven een zuiver gedocumenteerde biografie, en, dit
moet er bij gezegd, eene zooals er nog niet bestond. De heer Moes heeft niet
eenvoudig weg het werk van voorgangers zoo noodig aangevuld, neen, hij heeft de
betrouwbaarheid hunner gegevens aan nieuwe onderzoekingen getoetst, is hier en
daar tot gansch andere resultaten gekomen en als zoodanig is zijn biografie thans het
meest complete werk dat de kunsthistoriker zich over Frans Hals kan wenschen.
Voeg daarbij dat de wijze van uitgave voortreffelijk is en de reproducties voor het
meerendeel zeer goed geslaagd, dan mogen wij ons gelukkig achten, dat door de
samenwerking van de heeren G. van Oest, E.W. Moes, en Jean de Bosschère, die
den tekst vertaalde, een degelijke publicatie tot stand kwam.
Het andere boekske over Hals is niet alleen van kleineren omvang, maar ook de
opzet is niet dezelfde. Verschenen als deeltje eener min of meer populaire
serie-uitgave, heeft het aan eenige bepaalde gegevens te beantwoorden. Zonder
natuurlijk in details onjuist te zijn, wordt in een dergelijk deeltje meer getracht een
beeld te geven van een kunstenaar. Wij moeten een indruk krijgen van den man, van
zijn tijd, zijn familieomstandigheden, van zijn werk. De heer Fontainas noemt zijn
studie ook een ‘biographie critique’, waarmede hij zeggen wil dat niet slechts de
rangschikking der feiten zijn aandacht heeft gevraagd, maar eveneens het werk zelf.
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Hier is niet zoozeer de oudheidkenner aan het woord als wel de kunstcriticus, de
man tot wien Hals' portretten spraken door het leven dat er in zat, door den lach, die
op de gezichten stond.
‘Mais un pouvoir appartient bien propre à Frans Hals, le pouvoir personnel,
d'exalter le rire. Le rire, sous tontes ses formes, à tous ses degrés; le sourire indulgent,
réticent; le rire aigre, le rire épanoui, le rire qui illumine de clartés fugitives les lèvres
et les yeux; le rire qui creuse les lignes du visage, coule aux coins retroussés de la
bouche, agite de soubresauts le corps entier; le rire grossier, caricatural; le rire ample
et bon enfant; le rire plus discret, même subtil et mystérieux; le rire dans ses variétés
infinies, de bonté, de
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bonhomie ou d'amère ironie, fleurit et enchante une grande partie de son oeuvre.’
Ook aan Hals' wijze van schilderen wijdde Fontainas een afzonderlijk hoofdstuk.
Hij noemt hem een der eerste impressionisten.
‘C'est même mieux qu'une impression qu'il donne, c'est toute l'impression,
concentrée, dans sa plénitude, d'un moment caractéristique et choisi. ‘Quel oeil
clairvoyant et lucide! quelle maîtrise de la main! Jamais un repentir, une redite, une
retouche; une sûreté sans pareille, avec des souplesses du doigté, des caresses, des
élans, des suspens, des reprises d'arabesques dans l'exécution qu'on croirait
hasardeuses et improvisées, et qui sont au contraire, comme le prouvent l'usage et le
résultat continus et impeccables, la ressource inépuisable d'un métier solide, volontaire
et puissant.’
Ge ziet het, dit is niet de wetenschappelijke geleerde, het is de enthousiast, die ons
wil wijzen op datgene wat hem getroffen heeft.
Is Moes' arbeid wellicht van wijdere strekking, Fontainas brengt ons nader tot
Hals zelf en als zoodanig vullen deze beide uitgaven elkaar wonderwel aan.
Van Frans Hals tot Jozef Israëls is misschien een betrekkelijk geringe afstand, maar
het boekje over Jozef Israëls (Een Halve Eeuw met Jozef Israëls, 's-Gravenhage,
Boussod-Valadon & Cie., 1910) heeft nòch de kwaliteiten van kunsthistorisch belang,
die Moes' werk bezit, nòch de levendige aantrekkelijkheid, waarmede Fontainas ons
een blik op het werk van den grooten 17e eeuwer deed slaan. Trouwens het heeft er
ook niet de pretentie van.
De firma Boussod-Valadon & Cie. heeft een halve eeuw in relatie gestaan met
Jozef Israëls en meende dit feit niet onopgemerkt te moeten voorbijgaan. In een
keurig verzorgd, met tal van aardige portretten en reproducties versierd boekje geeft
zij herinneringen uit dien tijd, die een kijk geven op de veelal zoo gesmade
verhoudingen tusschen kunsthandelaar en kunstenaar, maar waarbij de hunne tot
Israëls wel het bewijs is, dat ook in deze goede harmonie niet tot de onmogelijkheden
behoort.
Het is een aardig boekje zoo als het daar ligt, het wil geen studie zijn, geen
documentenschat, het is een hulde aan den grooten meester, wiens werk voor den
kunsthandelaar meer was dan handelswaar alleen. Immers: ‘om een kunstwerk met
warmte aan te bevelen en met overtuiging te verkoopen, moet men er zelf in
gelooven.’
Dom Desiderius Lenz brengt ons in eens te midden der strenge ordelievende
monniken, door zijn esthetiek van Beuron*).
Voor hen bestaat de kunst in maat en harmonie. ‘Het eenvoudige, typische, dat
zijn wortel heeft in de eenvoudigste getallen en maten, blijft daarom de grondslag
voor alle kunst; het meten, tellen en wegen, blijft haar voornaamste taak; het doel
van alle kunst is de overdrijving, de karakteristieke toepassing van de wiskundige
zinnebeeldige grondvormen uit de natuur in dienst van groote ideeën.’
Wat Lenz wil en met hem zijn volgelingen te Beuron is een kunst die in haar
opvatting voornamelijk door een religieus beginsel wordt beheerscht, en waarvan de
uitvoering berust op vaste maten, verhoudingen, evenals de kunst der Egyptenaren,
*) Dom Desiderius Lenz' Esthetiek van Beuron, vertaald door Emile Erens, ingeleid door Gerard
Brom. Uitgave van Van Mooisel en Van den Boogaart, Helmond.
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der Oud-Christelijken, der Byzantijnen, maar ‘om een werk te maken van het gehalte
der ouden uit den goeden tijd, moet men ook naar de beginselen der oude meesters
het technisch proces volbrengen’.
Het is niet de kennis der uiterlijke vormen uit de verschillende kunstperioden, die,
nog zoo lang niet geleden, de menschen er toe brachten pseudo-gothiek,
imitatie-renaissance enz. enz. te maken; maar het juiste begrip van oorzaken die de
kunstenaars uit goede tijden er toe gebracht hebben zóó en niet anders te werken,
wat Dom. Lenz noodzakelijk acht voor een nieuwe Christelijke kunst.
En dit lijkt mij - men moge het eens zijn of niet met de kunstopvatting der
Beuronners - een volkomen juist inzicht, dat navolging verdient door hen die zich
met de decoratieve kunst bezig houden.
R.W.P. JR.
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‘BILJART-ACADEMIE’, NAAR DE SCHILDERIJ VAN MARTIN MONNICKENDAM.
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Martin Monnickendam
door Cornelis Veth.
Als de naam van een nog jong schilder zoo aan het hoofd van een geïllustreerd artikel
komt te staan, zijn velen al dadelijk geneigd te denken, dat de auteur van het stuk
het onderwerp van zijn studie onvoorwaardelijk voor een meester houdt. Als met
een ontdekkers-gebaar, zoo lijkt het even, wil hij zijn man aanwijzen; dit is d e man
van het oogenblik, schijnt hij te willen zeggen, vereert hem, volgt hem na; hij kan
het...

MARTIN MONNICKENDAM.

De bescheiden werker, wiens naam aan het hoofd van dit artikel ‘prijkt’ (gelijk
de term luidt), zou mij hartelijk uitlachen, indien ik deze voor den schrijver over
kunst maar al te verleidelijke p o s e aannam. En ik voor mij zou slechts meedoen
aan dat óf gevaarlijk, óf nutteloos spel, waarmee helaas zoo velen zich onledig houden,
die elk half jaar een nieuwe vondst doen, om die wederom telkenmale voor een ander
te laten varen, en aldus misschien noodlottig ingrijpen in het leven van dikwijls
veelbelovende lieden, vooruitloopende op het oordeel, dat slechts gerijpt werk eischen
kan.
Monnickendam heeft eenige welverdiende bekendheid, en het is niet mijn bedoeling
hem naar een anderen maatstaf te meten dan naar dien welken wij allen kunnen
aanleggen, ik wil voor hem geen andere plaats zoeken dan die, welke hij zich door
zijn werk zelf in het oog van allen, die iets van zijn streven waardeeren, veroverd
heeft; niet een impressario wensch ik te zijn, maar een toeschouwer die zijn meening
zegt. En dat zeggen van zijn meening kan in een gunstig geval worden tot een
karakteristiek; laat ons hopen, dat deze regelen dit zullen zijn; laat ons hopen, dat
wij zullen komen tot een begrijpen van dezen arbeid, die eenige van de proeven eens
zoekers onafscheidelijke rauwheid heeft, maar de kennisname ten zeerste waard is

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 20

en somtijds groote bewondering eischt. Mag ik even zoo in den beginne subjectief
oordeelen? Zoo zeg ik maar liefst ter voorkoming van alle misverstand, vooraf, dat
ik schier geen enkele schilderij van Monnickendam volkomen m o o i heb gevonden
- maar dat toch zijn streven en zijn kunnen mij meer boeien en liever zijn dan die
van hen die welereis een mooi studietje of zelfs een compleet stuk maakten, dat mij
behaagt en dat ik wel op zou willen hangen. Want deze laatste waarde-
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meter, zoo vaak gebruikt, is een verkeerde. De schilder heeft niet, alleen door schilder
te zijn, een contract aangegaan met mij of eenig ander deel van het publiek om
schilderijen te maken, die het ons aangenaam is op te hangen en te bekijken, maar
hij is de man, die met zijn penseel op doek iets zegt, van wat hij te zeggen heeft, wat
hij gezien heeft of zich gedacht. En daarom vind ik de kunst van Monnickendam,
die heel veel gezien heeft, en mij met zijn werk heel veel daarvan vertelt, - en dat op
een boeiende wijze, waardoor ik meer weet en ken dan te voren -, veel belangrijker
dan die van anderen, die ereens een enkele keer een klein beetje gezien hebben en
er iets behagelijks van maakten.

BOAZ EN RUTH.

Deze schilder aanvaardt sommige van die enorme opgaven, die de overstelpende
werkelijkheid om ons stelt, hij ziet er het groote van, het rijke; de moeilijkheden van
de taak zijn hem wel eens te machtig, wien zouden ze het niet zijn, maar hij tracht
niet ze te ontloopen; heeft hij ze thans niet overwonnen, welaan, hij tracht opnieuw,
maar hij maakt het zich niet gemakkelijk door een compromis met de waarheid, hij
houdt aan zijn ondernemen vast. Indien de eischen, die hij zich te stellen heeft, hem
te vele blijken, laat hij er niet enkele glippen, om ten slotte iets te maken, wat
misschien lofspraak ontmoeten zou, maar niet dat is, wat hij wilde. Zoo komen die
groote schilderijen met de vele doorwerkte figuren in een of ander bijzonder licht,
zelden klaar, zonder dat een meer of minder gewichtig deel van de opgaaf royaal
misslaagd is; en met die fouten komen wij ze te zien, met die fouten zijn ze nog
merkwaardig, vertoonen zij nog, bij een zeer vérreikend streven, een ternauwernood
minder vér-reikend kunnen.
Deze eigenschap van den schilder, zoo wil het mij voorkomen, is tegelijk zijn
kracht, en ook in laatste instantie zijn faible en de oorzaak van de incompleetheid
van een deel van zijn arbeid: hij weet niet op te offeren; zijn plan is telkens van den
beginne aan iets méér omvattend dan het wezen mag, en hij laat niets varen. Hij wil,
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dunkt mij - en dat is het sympathieke, dat is het, waarom het de moeite waard is juist
dit werk te bezien, maar het is ook misschien het jonge en nog niet bezonkene - hij
wil te veel alles op eens geven. Hij geeft een zaal met de vele menschen er in, en
maakt bijna van elk dezer menschen een uitmuntend type, geeft iets van den geest
van de plaats, bereikt bijna wat hij wil, geheel en al zijn indruk weergeven, maar
faalt in één opzicht, en stuit hen allen, die dáár alleen naar zien. Alleen dáárnaar, of
voornamelijk dáárnaar althans heeft de gene-

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 20

291
ratie die op het oogenblik in Holland den toon aangeeft - en die daarop, letwel, zeker
recht heeft verworven - ons leeren kijken: het uitdrukken van atmosfeer in een zuivere
peintuur. In die kloek opgezette, met hardnekkige bravoure neergeschilderde groote
stukken van Monnickendam, die ik voor mij zijn merkwaardigst werk vind, werd
veel bereikt; er is begrijpen in van het gekozen tafreel en van het gekozen moment,
er zijn een menigte van goed opgemerkte en juist weergegeven figuren, die daar
altijd behooren, wier tegenwoordigheid daar waarschijnlijk is en meewerkt tot het
karakteriseeren van het gansche; de sfeer van plaats en tijd, de stemming van de
situatie zijn aangeduid; niet zelden, ofschoon niet steeds, is het bizondere licht, dat
dáár op dat oogenblik moet zijn, en dat de fijnere typeering geeft aan het geheel,
treffend weergegeven - maar al deze verdiensten volstaan niet om de goedkeuring
te winnen dergenen, die van een schilderij in de eerste en laatste plaats verlangen,
dat het mooi geschilderd zij, dat de kleuren er zuiver aan elkaar getoetst zijn, dat er
harmonie is in de tonen, dat een geheel van klare en volkomene totaalwerking is
verkregen door de peintuur. Ja, de maker zelf behoort tot hen, dunkt mij, - het is in
zijn werk dikwijls te zien, en het is vooral te zien, daar waar hij faalde - tot hen, die
geen eigenschap van een schilder zoo belangrijk achten als die, dat hij s c h i l d e r
is. Wij zien zijn stukken juist daardoor dikwijls niet geheel goed worden, doordat
hij te veel kleur heeft willen geven, wij zien hem zeer zelden (ongekleurde
t e e k e n i n g e n tentoonstellen of zelfs presentabel maken. Het is mijn taak, gevoel
ik, dit streven van den schilder in zijn volle waarde te laten, te hopen, dat het tot nog
betere uitkomsten moge leiden, niet slechts in een enkel stilleven of interieur, maar
ook dan, wanneer hij een van die groot opgezette, om den moed in den strijd met
moeilijkheden van allerlei aard en om den waarheidszin die er uit blijkt alleen al zoo
opmerkelijke stukken maakt, - verder, om na te gaan, in hoeverre hij reeds veel goeds
heeft bereikt, en welke de beteekenis van dit bereiken is voor de kunst van het
oogenblik in Holland.

DE VOLKSGAARKEUKEN.
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Wij hebben schilders, die een aangenaam en fijn schilderij kunnen maken, nog
altijd juist genoeg, maar het zijn alle zulke, die niet altijd een zekere huisbakkenheid
van zich af kunnen schudden, die het afgebakende paadje gaan, die het zich eigenlijk,
niet zoo zeer technisch, maar geestelijk zeer gemakkelijk maken. De interieurs van
de woningen der Laarder of andere boeren, die eigenlijk bijna niet meer bewoond
worden, doch zoo als geheel kleine antiquiteiten-musea zijn geworden, en per dag
of halven dag aan den schilder worden verhuurd - het landschap
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buiten, dat zich van zelf altijd als rustig model aanbiedt, en de portretten van
menschen, die gedurende meer of minder séances stil hebben neer te zitten, ziedaar
de motieven van den hedendaagschen beeldenden kunstenaar ten onzent. Ziet men
daar tegenover wat meesters van zoo uiteenloopende gaven en verschillend streven
als Dürer-Rembrandt, Goya-Degas-Menzel-Lieberman op hun programma hadden,
dan vindt men, dat zij menschen van de straat, dat zij groepen uit het stadsleven,
tafreelen in vergaderzalen, stierengevechten, (dus de sport van het land) buurtjes,
tooneelvoorstellingen, al zulke dingen, als zij elk uur te zien konden krijgen, die niet
poseerden, de wisselende zienswaardigheden in het gebeuren om hen heen, dat zij
al deze dingen niet opmerkten zonder er hun eigen qualiteit van schilder bij te
gegedenken, niet bezochten zonder er notities van mee te brengen, of niet aan hun
venster lieten voorbijgaan zonder dat de neiging om ze weer te geven bij hen opkwam,
en gevolgd werd. Maar als het schilderen en teekenen een soort van buitenissig beroep
is geworden in de huidige maatschappij, dan heeft voor een zeker deel (hoe gering
dit ook moge zijn) de beoefenaar van dit beroep zelf mede schuld daaraan, door zich
af te keeren van de schoonheid, die in het openlijke, algemeene en openbare leven
toch aanwezig is. Kan de straat, de markt, de stadsbuurt van heden niet evenzeer
boeien als die van voorheen, bieden voetbal-matches, zeilwedstrijden (ik noem maar
zoo wat) niet evenzeer voor het oog van den schilder en den teekenaar belangrijke
tafreelen als het tournooi of stierengevecht van weleer of elders, zijn het café, het
theater, of het gewoonste toevallige relletje niet vol teekenachtige merkwaardigheden,
en is het dan wel een gezond verschijnsel in den geest van den man, die leeft van het
zien en opmerken, dat hij dit alles bijwoont, alsof hij er niet meer belang bij had dan
elk ander mensch, de trap naar zijn atelier opgaat, en voortwerkt aan zijn vóór weken
ontworpen doek? O, ik weet wel, dat op deze wijze veel schoons is gemaakt, en altijd
zal worden gemaakt, ik weet wel, dat er geesten, dat er talenten zijn, die zich om zoo
te zeggen, van binnen uit ontwikkelen en luttel voeding van buiten noodig hebben,
maar ik geloof, dat nog altijd de beweging, die al een eeuw gaande is, om den
kunstenaar op deze eenvoudige wijze en zonder de hulp van theologie of wijsbegeerte
een goede plaats onder de menschen te doen hernemen, bij het gros te weinig heeft
uitgewerkt. Dat de kunstenaar van zijn tijd kan zijn, en zijn tijd kan afbeelden, zonder
ooit in platte reportage te vervallen, hoe vaak is het door de besten bewezen, en toch
ziet men nog steeds, na al de ervaringen en in weerwil van al de voorbeelden der
negentiende eeuw geen fijne menschelijke kunst, bediend door een school van
grooteren en kleineren, de betrekkingen met leven en maatschappij aanhouden. Het
valt mij niet in, te zeggen, dat de meerdere moeilijkheid van de opgaaf en de breedere
opvatting van de taak des schilders - des uitbeelders - het werk van de kleine
minderheid, die daarop bedacht is, op zichzelf beter maken. Maar ik wil er op wijzen
dat dit streven, om in goeden zin alledaagsch te zijn, een groot streven is, in plaats
van een klein, dat het de kunst tot een levend begrip kan maken in de gedachten van
den tijdgenoot, dat langs dezen weg, buiten alle theorie om, de kunstenaar de
belangrijkheid van zijn taak, zijn onmisbaarheid als lid van de maatschappij, kan
doen erkennen. Want op deze wijze te werk gaande, deze plichten volbrengende,
wordt hij een van de wetenden, wordt hij een van hen, die een rapport als het ware
kunnen uitbrengen, die op elk oogenblik de tolk kunnen zijn der zelfkritiek van een
volk, een land, een tijdvak.
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Zulke kunstenaars, wier werk de kritiek mij nog steeds op een te nederig plan zet
- al moeten wij ons ook weder wachten voor gezagspreuken te hunnen bate alléén waren Brouwer, Jan Steen en Terborgh, die de aspecten van het leven der burgerij
en der boeren, welke zij om zich hadden, in waarheid vereeuwigden - Chodowiecki,
die ons een getrouw beeld naliet van zijn tijd, teekenende te huis en op avondjes, te
paard en in de kerk, teekenende bijna even voortdurend als hij keek, - Krüger, die
schilderend deed, wat deze teekenend volbracht -
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Daumier, die gansche groepen zijner tijdgenooten wist te karakteriseeren, Charles
Keene, die de straat en het land, de binnenkamer en het wandelpark, met de echte
menschen die ze stoffeerden, tot zijn prachtige motieven verhief - Guys, en de school
van Fransche schilders en teekenaars die hem volgden, en wier werken, bij al hun
welverdiende beroemdheid,

DE FRUITVERKOOPSTER.

nog nooit officieel als de meesterwerken, die zij zijn, werden erkend. Zulke
kunstenaars waren bij ons, in den laatsten tijd, in een deel van hun oeuvre, Breitner,
Isaac Israëls en Jac. van Looy. En bijna met fanatisme beoefende deze kunst, op het
laatst vooral van zijn lang, bezig leven, de hier nog in het bizonder te beschouwen
Adolph Menzel. In het streven van Monnickendam is een overeenkomst met dat van
den voor enkele jaren gestorven Pruisischen meester niet te loochenen.
Ook deze had in zeer sterke mate de twee ambities, welker moeilijk samengaan
het werk van Monnickendam nog dikwijls onzuiver houdt - die van in gelijke mate
de schilder der menschenfiguren op zijn volle grepen uit het leven te zijn, en de
schilder van het kleur- en lichtaspect, dat het tafereel opleverde. In gelijke mate, op
deze woorden wenschte ik wel den nadruk te leggen. Het is natuurlijk onmogelijk,
een gebeurtenis, een situatie, een handeling, met waarschijnlijkheid en met effect te
schilderen, zonder daarbij, behalve de karakteristiek van de figuren, de groote
karakteristiek van de kleuren en het licht te geven. Zoo iets heeft Menzel in zijn
vroeger dagen, - in de dagen van zijn werkelijk
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DE BRIEF.

schilder-zijn - meer dan eens bereikt, ik noem o.a. dat prachtige Théâtre Gymnase
te Parijs. Maar wat Menzel met al zijn enorme kunnen trachtte te geven, en toch niet
schoon en eenvoudig geven kon, wat Monnickendam, dunkt mij, ook wel eens wil
bieden, is het portret - niet meer alleen de typeering - van alle figuren en het portret
- niet meer alleen de karakteristiek - van de kleuren en van het licht.
Om even bij Menzel te blijven, zoo ziet men in diens ‘Kerstavondmarkt te Berlijn’
b.v. en op zijn ‘Weekdag in een straat te Parijs’ - ik noem twee willekeurige, niet
eens late, groote schilderijen van den meester - een poging gedaan, om de toch
eigenlijk bijna uitvoerig afgeschilderde hoofdfiguren weer te laten drinken van het
grillige, de stemming, de situatie, het moment karakteriseerende licht, en op zich
zelf is dit natuurlijk wél begrepen en goed uitgevoerd, maar vergeten is, dat het eerste
werk van zulk een zeer karakteristiek lichteffect in de werkelijkheid is, het zoo niet
vervangen, dan toch zeer sterk versoberen, tot groepen kleur en vorm samen doen
vloeien van alles waar het op valt, zoodat de indruk, dien men krijgt, nooit kan zijn,
dat een figuur precies zóó en zóó is, en dan fantastisch belicht wordt bovendien. Men
andere woorden: de indruk, dien de beschouwer van het tafreel ontvangt, kan nooit
hem in staat stellen, desnoods dezelfde persoon overal, in elk licht weer te herkennen,
én de stemming van het geheel in zich op te nemen. Wat hij ziet is óf die en die
stemming, veroorzaakt door dit of dat licht, en als détails suggestie van personen,
waarin hij typen kerkent, óf - met voorbij gaan van het bizondere licht kan hij, scherp
toeziend, de menschen zeer precies bekijken. Zijn blik kan zich aan détails hechten,
of resumeeren, niet beide tegelijk. Tracht de schilder zich voor te doen, alsof hij
beide dingen tegelijk had gedaan, dan komt er van zelf in zijn werk iets tweeslachtigs.
Zulk een schilderij is nooit een zuiver geheel, er kan allerlei
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AAN DEN ZELFKANT.

aan te bewonderen en in te genieten zijn, het kan uwe waardeering voor volkomen
en veel beseffen wekken, ge kunt het niet overzien. In de werkelijkheid ziet ge, indien
ge u daarop spitst, ook vele détails, die belangrijk zijn, maar er is een oogenblik
waarop het geheel van het tafreel, zoowel wat het karakter van het licht als wat het
karakter van de figuren betreft - waarop het geheele aspect voor u een bepaalde
houding heeft, en dat oogenblik is het oogenblik van den schilder - is de schilderij
die te maken is. De groote oude schilder dien ik noemde, en de jongere dien ik nu sans comparaison overigens! - bespreek, hebben beiden in zulk een geval duidelijk
laten zien wat zij wilden - maar het toch niet geheel bereikt, hebben beiden veel van
hun onderwerp verteld, en ook nog aangeduid wat er speciaal voor den schilder - in
tegenstelling met den teekenaar, die al het andere ook geven kan - mooi of belangrijk
aan is, maar ze hebben niet een schilderij gemaakt, dat de geheele waarheid scherp,
boeiend en juist karakteriseert. Ze hebben niet weten op te offeren, het licht, dat zij
bewonderden, niet geheel kunnen navolgen in zijn overmoedig spel met kleuren en
vormen. Daaruit volgt dan ook dat hun achtergronden, de gedeelten waar zij vanzelve
aanduiden moesten inplaats van beschrijven, in de typeering van atmosfeer en licht
veelal veel beter geslaagd zijn dan de voorgronden, waar de moeilijkheid veel grooter
was.
Het schijnt wel, alsof ik de bizondere aandacht wil vestigen juist op de
tekortkomingen van Monnickendams werk. Doch wanneer dit zoo lijkt, dan is het,
omdat ik daarin de stoutheid van zijn streven wil aantoonen. Wat diegenen, wien
Monnikendams werk niet goed voorkomt, er vooral in voelen te ontbreken, is die
houding van zijn schilderij als schilderij, is de volgehouden stemming, de geheel
persoonlijke kijk op kleur en licht;
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ik wilde doen zien, dat deze gebreken van zelve moeten aankleven aan werk van
deze soort, zoolang de enorme moeilijkheden, die er aan vast zijn, nog niet geheel
zijn overwonnen. Hoe rijker, hoe gecompliceerder een gegeven in de werkelijkheid
is, des te minder gemakkelijk is het, aan de totaal-expressie vast te houden, - dit
spreekt wel van zelf. Een landschap met boomen, wegen en huizen, in den nevel of
in de avondzon, heeft een bepaald karakter, een stemming ook in de oogen van den
oppervlakkigsten toeschouwer, maar hoeveel subtieler is het effect, veroorzaakt door
het gedoe van een verzameling willekeurige menschen in een zaal, hoezeer wordt
het bepaald door allerlei bijna tegenstrijdige dingen, en hoeveel zelfbeheersching en
objectiviteit behoort er toe, er den hoofdindruk vast te houden! Daarenboven, hoe
frisch moet men tegenover het alledaagsche vooral staan, om het karakter er versterkt
te zien! Hoezeer moet men om het psychologische moment, dat het geheel geeft, te
vatten, geïmpressioneerd zijn door de stemmíng, en hoe zelden zijn wij zelf daarvoor
ontvankelijk!
In verband met de schildering, die verschillende kunstenaars hebben gegeven van
de aspecten, welke het leven om hen heen bood, heb ik één man nog niet genoemd;
het is hier wel de plaats van hem te spreken. Vincent van Gogh heeft meermalen,
met zijn felle geestdrift voor de gedachte, die hem bij het aanschouwen van een
gebeurtenis of tafreel bezig hield, met zijn extatische concentratie op de expressie,
die wat hij zag voor hem had, bereikt wat meesters van grooter kunnen tevergeefs
beproefden. Hij slaagde erin - men denke aan zijn nachtcafé - ons mede te deelen,
wat dat aspect hem deed, ons te ontroeren door het louter weergeven van den grooten
indruk. Het zou een dwaasheid zijn, van elk schilder, die zulke motieven aanvaardt,
de mededeeling van dergelijke elementaire sentimenten te verlangen, en zulke kunst
als de zijne en die van Millet, waaraan ze in deze verwant is, faalt nu en dan wel eens
door te sterke overspanning der intentie - maar, welken indruk ook de schilder van
zijn beschouwing meebracht, een droeve, een beangstigende of een vroolijke, ergernis,
bewondering of vreugd, men kan van hem verlangen, dat hij al het kunnen dat hem
ten dienste staat, besteedt om op ons dien indruk over te brengen. Dat vreemde licht
van de lampen in een theater of op een straat, in een winkel of in een vergaderzaal
bijvoorbeeld, was voor hem toch niet belangrijk, omdat het geel of oranje, rood of
groen gekleurd was, maar om het karakter dat het had en aan alles wat het bestreek,
mededeelde.
Maar dat raakt aan de kwestie van het eigen, sterk temperament, dat zoo zeldzaam
is. Het is dan ook betrekkelijk zulk een gering aantal kunstenaars, dat, wat ook, met
eigen oogen beziet. Zeer velen van de met recht geroemden en beroemden, eerlijke
volgers van grooter, oorspronkelijker meesters, leveren goed en verdienstelijk werk,
dat om zijn schoonheid bemind kan worden, ook al is die schoonheid het kind van
een andere, door anderen ontdekt, maar in de keuze reeds van hun motieven, in de
wijze van die aan te zien, toonen zij - en het zijn de besten, die dit met bewusheid
doen - dat het niet alleen, of zelfs niet voornamelijk de natuur was, die zij
raadpleegden. Het feit is te vaak geconstateerd en betreurd dan dat ik er verder op
door zou gaan - het lijkt mij overigens een armzalige campagne om aan mee te doen,
die tegen de nijvere middelmatigheid! - hoe er binnenhuizen à la Neuhuys en
landschappen à la Mauve bij massa worden gefabriekt. Maar ook in het genre, dat
ik nu bespreek, dat het moderne, groote stadsleven tot model heeft, heerscht reeds
alom de imitatie-geest. Het komt mij voor, dat vele lieden deze onderwerpen kiezen,
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wijl zij eenigszins in de mode zijn, en dat deze, meestal jonge lieden de dingen, die
zij langen tijd dagelijks om zich hebben gezien zonder er door geïnpressioneerd te
worden, plotseling zijn gaan teekenen en schilderen, omdat analoge dingen door de
Franschen mooi zijn gezien.
Er loopen tegenwoordig in Amsterdam een vijf- en twintigtal jongelui rond, die
eigenlijk veel meer naar de vondsten van anderen, dan naar de natuur en het leven
om zich
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kijken, en zich toch verbeelden, dat zij de werkelijkheid geven. Er was nog onlangs
een tentoonstelling van een jong teekenaar, die veel schetsen en composities had
gemaakt, quasi voorstellingen van wat hij gezien had, maar inderdaad niets dan
uitingen van de beelden, die hem na het zien der werken van Lautrec, Steinlen,
Léandre, en zelfs van

DE RâTÉ.

hun slappe navolgers zooals de Duitscher Wilke, door het hoofd spookten. Niet alleen
had deze maar al te vaardige jongeman - m a l h e u r e u s e m e n t i l é t a i t a t r o i t
- Parijsche aspecten en figuren met de oogen van de door hem blijkbaar vlijtig
bestudeerde teekenaars aangekeken (en daarom nauwelijks aangekeken, maar slechts
als pretext voor zijn nabootsingen gebruikt) maar in Amsterdam gekomen, had hij,
wat hij in de Jordaan of de Jodenhoek, of in de boemelbuurt, aan proletariërs,
Israëlieten, en cocottes met haar aanhang ontmoette, niet werkelijk gezien, niet
begrepen, laat staan ondergaan, maar zoo'n beetje gebruikt voor zijn Franschige of
Münchenaarachtige teekeningen, zorgdragende, wat betreft de manier, van illustere
voorbeelden te profiteeren. Geen eigen kijk op de dingen niet alleen, maar geen schijn
van piëteit voor de werkelijkheid. Ik spreek van een uit velen, een uit de school van
onbezielde virtuosen, vertegenwoordigers van een modernen c h i c . De tegenstelling
met Monnickendam is volkomen. Bij dezen het maken van schetsen, om der wille
van de werkelijkheid, van schetsen, die kunnen ge-
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bruikt worden in een groot schilderij, die notities, documenten zijn, welke hij kan
raadplegen, maar waarvan hij weet, dat ze geen andere waarde hebben, bij genen het
met een aardig kleurtje en een smakelijk getint inktje presentabel maken, ‘mooi’
maken van elke, de eerste de beste krabbel, die reeds in beginsel niet deugde,
vervaardigd als zij is volgens een, niet eens eigenbedacht, recept, te behagen en te
verrassen, niet om iets te vertellen van wat de teekenaar zag, of wat in hem omging.
Bij Monnickendam, het beschouwen van de werkelijkheid als de bezielende en
aanmoedigende maar veeleischende meesteres, die hij dienen moet en die hem leert,
bij den ander die werkelijkheid miskend, en slechts terloops geraadpleegd, het doel,
het maken van even sterk gekleurde, even elegante of even épateerende teekeningen
(in lijstjes) als welke zeer bizondere meesters schiepen uit intensen drang, welke
tolken waren van levendig en fel gevoel. Bij Monnickendam dus niet zooveel
geüsurpeerde fraaiheid en élégance, maar een zich-zelf zijn. Wel, laten wij niet te
hard oordeelen en dit zich-zelf zijn niet eischen van hen, die misschien den bewusten
iemand van de Génestet gelijken - die zulks niet kon, want hij was niemand. Van
zelve is hun werk - het werk van de richting Niemand - inhoudsloos - niets dan
misbruik van een aangeboren, en op zich zelf waardeloos geheugen - juist wat
Baudelaire als het wezen beschreef van wat hij c h i c noemde.
Maar ik heb tegen die talrijke groep teekenaars en schilders een andere grief, die
ook hier ter plaatse kan worden aangeduid. Als alle menschen die zich uitsloven
geestig te zijn (g e e s t in allerlei houding en vorm is immers de groote kwaliteit der
meesters, waarop zij trachten te gelijken) doch daarvoor te weinig oorspronkelijkheid,
te weinig gevoel en humor hebben, nemen zij bepaalde onderwerpen aan als zijnde:
k o m i e k . Vroeger bestond er bij zekere school een sterke voorkeur voor het
komische in een koster, een baker, een hofjesjuffrouw een schoolmeester, en als men
heel ondeugend wou zijn, een dominé. Maar de tijden zijn veranderd. Laat ons in 's
hemelsnaam modern zijn! De Franschen hebben het ons geleerd; de Simplicissimus
zegt het hun na, haasten wij ons, hen te volgen; komisch, en uitermate bruikbaar in
een moderne (interressante!) teekening en schilderij zijn: de ploert, de publieke
vrouw, de Apache (eventueel, en en bij gebrek aan den echte, de Jordaner) de jood
natuurlijk, en de tingeltangelspecialiteit. En die nuttige Franschen hebben ons zoowaar
geleerd, h o e wij ze moeten teekenen ook! Men trekt een lijn om de lippen, laat de
oogen wat loenschen, maakt de haren rood, en de houding heel erg, heel gemaakt,
brengt een tintje aan, enz.
‘Is er nog iemand, die den slag er niet van vat,
Vast zegt een ieder, wat sul is dat.’

De slag - de F r a n s c h e s l a g !
De Fransche slag - in de kunst!
Alle gekheid op een stokje; de zaak is dégoutant genoeg. Dat de holle virtuositeit
altijd in de buurt van de kunst rondzwerft en op haar aast, is erg, maar dat het feit
niet flink onder de oogen wordt gezien, en een noodlottige aanmoediging zelfs zulke
gedachteloosheid zoo vruchtbaar maakt, is erger. Wie de dingen niet sterk gevoelt,
en sterk ondergaat, laat hij zulke onderwerpen toch mijden. Het komische daarin, o
nijvere, geestige stadgenooten, wordt slechts gezien door hem, dien de droefheid
ervan slaat.
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Monnickendam nu zegt ons niet voortdurend, met een knipoogje en een por in de
ribben, dat zijn typen grappig zijn. En des ondanks vind ik hen somtijds waarlijk
geestig.
Ik heb in den beginne gezegd, dat Monnickendam het zich niet gemakkelijk maakt;
het is dan ook duidelijk, dat een zoo knap teekenaar van groepen, van gebeurtenissen,
iemand die zoo plausibel en zoo werkelijkheidsgetrouw kan vertellen, wat wij allen
bij zulke gelegenheden als die hij schildert, wel even opmerken, doch niet kunnen
vasthouden - dat zulk een teekenaar ons door alleen dit te geven, reeds werk zou
kunnen toonen, dat belangrijk was en goed. Maar hij wil, dunkt mij, meer; hij wil
niet vertellen in een primaire taal, met opoffering van veel, hij wil de schilder zijn
van de
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gecompliceerde, grillige sensaties, die het geheel telkens wekt.
Laat ons dan, met de beschouwing van zijn werk voortgaande, allereerst nagaan,
wat deze schilder reeds met groote stelligheid heeft bereikt. Laat ik eenige van zijn
schilderijen

BIJ PROT.

noemen; beter dan eenige andere methode kan deze tot een erkenning daarvan leiden.
Daar zijn een brug in Parijs, een café, een amphitheater bij Flora, een schellinkje
bij ‘Prot’, een openbare les, een ‘strijkje’, een zeilwedstrijd op den Amstel - om te
beginnen. - En ik laat dan voorloopig onbesproken de landschappen, de straatjes,
zulke, die om de huizen geschilderd zijn, interieurs, stillevens en koppen. De
opmerking past hier, dat dit werk zijn belangrijkheid ook daaraan dankt, dat het niet
illustratief is. Dat wil zeggen, het ontleent zijn interesse niet voornamelijk aan een
beteekenis, vraagt niet om een verklaring, is aannemelijk als stuk realisme telkens
en boeit onmiddelijk door kwaliteit van zuiver beeldenden aard.
Want is het niet iets dat juist zuiver en alleen uit het oogpunt van den beeldenden
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kunstenaar een primaire en supreme belangrijkheid heeft, dat hij opmerkt, wanneer
hij ziet? Niet enkel ter wille van kleur en licht, hoezeer deze ook het karakter van
het geziene mede kenmerken, maar ook om de vormen, om de geschiedenis waarvan
zulke vormen spreken, om de wijze waarop ze u aandoen, de lijnen, de verhoudingen;
alles wat een ieder kan treffen, maar dat de schilder met bewustheid moet ondergaan.
Dit met bewustheid ondergaan van het karakter van het moderne leven is toch bij
ieder, die het volbrengt, daarom zulk een overwinning, wijl men dit nooit direct van
een voorganger leeren kan, die immers andere aspecten voor zich had! Het weergeven
van zulke onderwerpen als café-interieurs, het publiek in een schouwburg of
tingeltangel, de deelnemers en toeschouwers bij een wedstrijd, de belanghebbenden
en nieuwsgierigen bij een veiling, is een nooit falende proef op de som om de
oorspronkelijkheid van een schilder te beoordeelen, want deze tafereelen zijn de
meest veranderlijke verschijnselen in de geschiedenis der menschheid.
Voor de schilderijen en aquarellen, die deze schilder in de laatste jaren op Arti-,
St. Lucas- en andere tentoonstellingen liet zien, zijn hem, vooral door de critici van
geïllustreerde weekblaadjes, vele eeresaluten gebracht en bravo's toegeroepen, maar
het is jammer voor hem, dat de lof, door deze met meer geestdrift dan zich bewijzende
autoriteit toegeruste schrijvers, zoo kwistig wordt uitgestort, en men ze zoo dikwijls
zeer blijkbaar den wil voor de daad ziet nemen, en de bedoeling van allerhande
schilders prijzen, als ware zij uitgevoerd. Aan den anderen kant is de deftiger
kunstbespreker der groote bladen misschien wat te voorzichtig en gewaagt gaarne
van den ‘durf’ des schilders, daarmede half en half aanduidende, dat men buiten dien
‘durf’ nog andere eigenschappen dient te bezitten om overwinningen te behalen als
die naar welke hij streeft. Maar heeft Monnickendam niet hier en daar, door toepassing
van méér vermogens waarlijk dan durf alleen, een volstrekte victorie bevochten? Ik
geloof: ja. En ik zal vier schilderijen noemen, waarvan het mij toeschijnt, dat twee
als geheel een overtuigend bereiken toonen, de beide andere niet zoo ganschelijk
geslaagd zijn, doch een slagen duidelijk aankondigen. De twee eerste zijn die openbare
lezing in de Sorbonne, indertijd op de ‘Vierjaarlijksche’ te Amsterdam geëxposeerd
en sedert, meen ik, naar elders verkocht, en een blik op een toeschouwersgroep bij
‘Prot’, de beide laatsten zijn die zeer groote doeken, de veiling en de biljard-academie.
Er is een schilderij van een soortgelijk onderwerp als het eerstbedoelde; het
amphitheater bij Flora, dat ik eerst wil bespreken.
Het is fatsoenlijk, rustig publiek, dat wij in het amphitheater bijeen vinden. In het
midden staat, half onverschillig, als één, die het allemaal al weet, de zaalknecht. De
typen der toeschouwers zijn zonder onnoodige scherpte geteekend, zonder voorkeur
voor het buitenissige (b.v. zeer gemeene of verdwaasde).
Uitersten, zooals onze Parijzigdoende bent, met een angst voor het burgerlijke in
het o n d e r w e r p , die te denken geeft, zoo gaarne kiest, ontbreken. Voorop zit een
net burgerheer, achter hem een armelijker type, toch ook nog van dit g e n u s , ondanks
zijn werkhanden; daarnaast een familie (denk ik) op één rij een groote dochter met
een jongetje en een meisje, die nog de echte verwondering voor het op het tooneel
gebeurde hebben, waarvan zelfs eerstgenoemde het programma met ernst raadpleegt,
op de tweede de ouders, kalm belangstellend. Achter hen een heel echt, zeer
geblazeerd doend klein-burgerlijk fattentype.
Maar dat tafereel bij ‘Prot’ fascineert mij. Daar vind ik ten eerste, dat de schilder
toch nog meer precies d a t publiek heeft laten zien, dat juist op d i e plaats zit, de
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dienstmeisjes en naaistertjes met vrijers, en daardoor een zeer stellige en overtuigende
houding aan het geheel heeft gegeven. Dit stuk is geestig, van die soort van
geestigheid, die lachende een zekere karakterbepaling geeft: deze lieden, ze mogen
de een wat onverschilliger zijn dan de ander - bijvoorbeeld die lummelige soldaat
met zijn sigaar - zijn belangrijk als publiek, als bijna het eenige speciale publiek, dat
geniet, voor wien die
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uitgang iets is, wien daar iets verteld wordt. Het gansche stuk, in zijn verscheidenheid
van détails zegt zeer beslist welke soort van lieden op d i e n rang van dit theater
zitten; dit is het, wat den schilder hier voor het anecdotische bewaart en hem maakt
tot schilder van een impressie; dit maakt het stuk ook beter dan het amphitheater.

DE ANTIEKVEILING.

Maar het schilderij zegt nog meer, dat juist en belangrijk is. Het laat ons de
opzichtige met klatergoud en pompeuze ornementen gedecoreerde leuning van het
balcon zien, den rooden muur achter, het benauwde van dit hoekje, het gebrek aan
comfort en de betrekkelijke luxuositeit tegelijk van de inrichting, alle dingen, die dit
theater als type kenschetsen. En het zegt, beter dan dit alles, iets algemeens, iets kras:
drukt de gemoedelijke spookachtigheid uit, het groteske, het fantastische, het wilde
in dit zeer gewone. Het geeft iets, dat ons er aan herinnert hoe nog niet alle
verschijningen van het dagelijksche leven neutraal en vlak zijn, het geeft iets van het
avontuurlijke en felle in burgerlijkheid en benepenheid, die geboeide menschen
boeien ons, die aandachtsconcentratie sleept ons mede; die nieuwsgierigheid maakt
ons mede nieuwsgierig. Het psychologische moment is aangeduid. Hier, in deze
armelijk-gekunstelde omgeving, in dit wreede licht, dat hoeken snijdt van de facies,
en ze klieft en boort, hier in deze platte situatie, voor deze platte vertooning, in deze
hideuze namaak-weelde, die hideuze schrielheid verguldt, in deze atmosfeer van
schunnige schrilkleurigheid en onreine zwoelheid, breekt even de
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wildheid uit, die de moderne maatschappij verbergt, hier is de latente genotzucht van
de tam-vulgairen hun doorzichtbaar mom van burgerlijke stemmigheid ontsnapt; de
kleeren zelf, in vorm en snit deel van de algemeene nabootsing der weelde, schijnen
mee te doen aan die zelferkenning: hier openbaart zich, een oogenblik, gulweg de
onbeschaafdheid dezer toeschouwers. Niet, letwel, op onsympathieke wijze Het is
geen hoog genot, dat deze lieden vervult, maar het is het hunne. Geen geblazeerdheid,
geen zucht tot pose leidt hen af. Hun menschelijkheid breekt uit. Zij leven op dit
oogenblik fel, zij laten zich volstrekt en zonder reserve gaan. In dit soezige, vunzige,
drabbige licht, en het kille grauwe, grimmige donker, afgebroken door de schrilheid
van de schetter-kleuren der betimmeringen en versiersels en kleeren, tiert de interesse,
de vreugd, de passie van het volkskind der groote steden; zooals het natuurkind zich
volkomen openbaart in de wildernis. Op zulk een bewustheid van erkenning der
gegevens duidt dit stuk van Monnickendam het sterkst van alle die ik ken. Het kon
misschien alles bewuster uitgedrukt zijn, maar de houding van het stuk is
onmiskenbaar. Het is niet slechts een verzameling menschen als ginds, het is een
speciaal type van menschen op hun karakteristiekst, dat dáár behoort. Het is niet
slechts een experiment van den schilder, die bijzonder lichteffect en atmosfeer wil
geven, het is een bewust geven van de kwaliteit van juist d i t licht, de stemming van
juist d i e atmosfeer.
En nu komen wij aan de ‘Antiek-veiling’ en de ‘biljart academie’.
Evenals bij ‘Prot’ heeft Monnickendam, die altijd veel voorliefde voor het kleurige
bewaart, een voorliefde, waaraan hij ruimschoots kan voldoen bij het weergeven van
de verschijningen in het modern openbare leven, dat in het schelkleurige,
goedkoop-pompeuze zijn sinistere uitgelatenheid, zijn

‘HET DUO’.

gelegenheidsvroolijkheid, zijn karakterlooze allemans-vriendelijkheid manifesteert,
- evenals daar heeft de schilder in deze beide doeken de tegenstelling der massale
kunstlichten schaduwgroepen, gevormd door de, in de bijna altijd vale mannekleeren
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van den tegenwoordigen tijd gestoken figuren, niet opgewogen tegen een stemmigen
rustigen achtergrond, maar tegen opzichtig roode gordijnen hier, een schril roode
tafel dáar, vergulde luchters en ornamenten op beide. Dit verdienstelijk vasthouden
aan de typeering van het milieu, het modern openbare gebouwen-milieu, met zijn
demonstratieve vroolijkheid, zijn schreeuwerig verwelkomingsaspect, wijst elk
streven naar ingetogenheid en harmonie bijna af. Bijna: ik zeg niet, dat door dien
waarheidszin heen, een nog rijper bewustheid en kunnen ook zulke tafreelen niet
deftiger, voornamer, meer uit de hoogte zou kunnen schilderen, maar ik meen, dat
wij daar nog
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niet aan toe zijn, noch deze kunstenaar, noch een andere. Ons aller pakt nog
eenigermate de bluf der reclame, het goedkoop-grootscheepsche, ons aller oog is
eenigszins dupe van de weinig keurige jovialiteit der gastheeren van professie. Deze
schilder eveneens is het wellicht iets te veel, en stelt misschien nog te weinig de
stijlloosheid en holheid van deze milieu's in het licht, hij is nog meer verkenner dan
ontroerde. Maar toch heeft hij in de behandeling van de kleur en het licht hier en
daar juist op deze schilderijen, vooral de biljartacademie, van een scherper besef
dezer dingen blijk gegeven, ofschoon juist daar zijn eigenlijke schilderwijze met die
slierten en slangen verf onder den lampenschijn het zwakst is, en in de typen, die hij
bijna fel, bijna zoo fel als het moet, karakteriseert, is hij op zijn best.

PUBLIEKE LES IN HET CONSERVATOIRE DES ARTS ET MÉTIERS TE PARIJS.

Ik kies, om dit aan te toonen, de biljartacademie, omdat daar de feiten het duidelijkst
spreken. Laat ons geen ‘Moralprotze’ zijn, maar dit is toch duidelijk, dat aan zulk
een bijeenkomst als deze niet de bloem van het intellect, noch de keur der
fijnvoelenden deelneemt. Zeggen wij het zonder te smalen, maar naar waarheid, het
is niet de sportliefde in zijn zuiveren en onschadelijken vorm, die soms eenigszins
ruw mag zijn, doch niet onrein behoeft te wezen, maar het is een onschoone hartstocht
voor kansrekening, die deze aandachtigen trekt, wat hier gehuldigd wordt is niet de
sport, maar het spel. Het zijn niet de meesters, maar de parasieten, die deze zaal
vullen, geen kenners zoozeer als wedders. Het zijn grove lieden, geraffineerd slechts
in onedele richting, vulgair van geest, grof-sensueel naar het lichaam en grof-zwierig
in de kleeren, in houding en gebaren gemeen, het is de vicieuse bent van half-heeren,
azend op winst zonder werk, die schuimloopt op de in zich gezonde en ridderlijke
sport. Dit althans zie ik in die typen: het is het mislukt vertoon van nonchalance, van
grand-seigneuriale geblaseerdheid, dat deze avonturiers kenmerkt, wat hier op al die
gezichten is uitgedrukt, en het licht dat hun onbeschaafde trekken en kwalijk passende
kleeren beschijnt, ontdekt niets dan nauw vermomde bruutheid. Deze
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situatie-typeering, prachtig volgehouden ook in het aangeven der slechts aangeduide
gedeelten, maakt dit stuk tot iets zeer kras.
En deze verdienste weegt bij mij op, ruimschoots, tegen de aanmerkingen, die
zich van zelf voordoen: dat de hand van den éénen der hoofdpersonen wel erg groot
is, dat de wijze, waarop de in dit licht zonder twijfel wel opvallende en rommelige
plooien der jassen zijn uitgedrukt, toch wel wat hard
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is, vooral bij de figuren op den voorgroud, die dunkt mij, eens wat onbestemder en
grooter aangegeven mochten zijn. Er is, in dit als geheel niet aangename of vlotte,
maar krachtige schilderij, een zeer goede bedoeling heel ver uitgedrukt, bijna zoo
ver als in dat stukje bij ‘Prot.’ De opgaaf was nog grilliger en nog verder van alle
faciliteit af, want de psychologie van het moment is hier in de werkelijkheid wel nog
feller geopenbaard, maar tevens nog sterker in strijd met den vroolijken schijn van
het milieu.
Veelkleurig, en met finesses van toon, die men niet op al Monnickendams
schilderijen aantreft, is de ‘zeilwedstrijd op den Amstel’ die daarenboven in de détails
veel juiste en guitige observatie toont. Het gedrang der toeschouwers achter op, met
den bereden politieagent ervoor, het dienstmeisje, der vlaggen en wimpels wapperend
in den wind, alles geeft opgewekte stemming, de opgewekte stemming, die zoo
aangewakkerd wordt door het soort van weêr, dat er zoo frappant is uitgedrukt,
winderig en zonnig. Het weêr is ook tot overtuigende expressie gekomen in een ander
doek, dien brug in den regen toonend, waar een paar schuiten voor liggen, en waarover
een eenzaam paar gaat, onder een parapluie; waar de huizen van de wijkende gracht
gedrenkt zijn in de natte atmosfeer.
‘Brugge’ is een minder typisch doek, maar goed. Tegen de warm bruinkleurige
oude gebouwen, kleurige figuurtjes, een levend straatgewoel. Iets harmonischer dan
andere schilderijen, - maar er behoefde ook geen rekening gehouden te worden met
den eisch tot wedergave van de schrilheden der verschijningen van het straatleven
in moderne steden.
Een reeks vrij groote etsen, knap, deugdelijk werk, werd uit Parijs meegebracht.
‘Aan den zelfkant’ is een gezicht op een van die ongure sinistere stukken
verwaarloosd land aan de uiterste grens der groote steden, prozaïsche woestenij,
schrale wildernis, grauw, druk zonder vroolijkheid, met een landelijk hek als
overblijfsel uit een beter periode toen het ‘wei’ was, woonwagens, karren, menschen,
varkens, een armzalig paard, krotten, alles aankondigers van de bouwerij, die het
stuk land voorgoed aan de stad zal trekken. De karakteristiek van een der onoogelijkste
specimina van het moderne stadsgezicht, dat niet zonder zekere schriele
schilderachtigheid is niettemin, en vol van hartbeklemmenden pathos.
Het is dus in slechts weinige schilderijen van Monnikendam, die reeds een zoo
werkzaam leven achter zich heeft, dat ik aanleiding heb gevonden hem en zijn kunst
door kritische beschrijving onder de aandacht van den tijdgenoot te brengen. Want,
eerlijk gezegd, schijnt deze knappe, stoutmoedige schilder mij wel eens toe
dwaalwegen te volgen. Die schilderijen b.v. waar hij allerlei kleurige voorwerpen,
hetzij als smaak van zijn atelier-interieur, hetzij van zijn eigen gelaat of dat van een
ander geportreerde (?) heeft samengehoopt, blijkbaar om een opgaaf te stellen aan
zijn techniek als colorist, nu, dat vind ik meer tours-de-force dan kunstwerken; ik
begrijp tenminste somtijds in de verte niet, wat hij er anders mee bedoelt. Men kan
mij antwoorden, dat Rembrandt dit ook deed, maar hij was Rembrandt! Wanneer hij
zoo iets deed, kreeg die pronk, die klaterwaar en die pompositeit een wondere
beteekenis, daar was een bovenaardsche glorie in die aardsche pracht, deze opgedirkte
menschen, hij zelf of andere, werden heroën. Maar als een hedendaagsch schilder,
wiens grootste kracht ligt in het grijpen van levensverschijnselen, het sterk oproepen
van werkelijkheids-indrukken, het synthetiseeren van het karakteristieke, zich zulk
een kleurmotief kunstmatig gaat opstellen, doet hij een oefening, gaat hij zijn kracht
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meten aan willekeurige en beteekenislooze dingen, geeft hij zich een taakje op - hij
moet zelf weten wat hij daaraan leert en daaraan heeft, onze belangstelling bereikt
hij niet. Die bewaren wij voor de uitspraken van zijn observatie en van die edeler
verbeeldingskracht welke daaruit geboren wordt. En Monnickendam, verbeeld ik
mij, herkent toch eigenlijk voornamelijk de schoonheid, ook wat de kleuren aangaat,
in het evocatieve. De kleur als middel tot karakteristiek. Dit is geen depreciatie, het
is een definitie.
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Meermalen dunkt mij, is hij afgeweken van den zeer goeden weg, dien hij met zijn
‘biljartacademie’, ‘openbare les’, ‘antiekveiling’, ‘Prot’, ‘zeilwedstrijd’ beging. Zoo
in die ‘Volksgaarkeuken’. Daar staat op den voorgrond een zeer knap uitgevoerd
stilleven, een azijnkaraf, een flesch, een kom en bord. En in den hoek een hond.
Willekeurig vertoon van kunnen! Het is zondigen in goed gezelschap, want ook Jan
Steen bracht stillevens te onpas op voorgronden, de plausibiliteit, het overtuigende
van het geheel daarmede toch even schadende. Maar nu verder zien wij
Monnickendam voor deze fout boeten. Want de meeste der figuren zijn niet belangrijk
genoeg, niet karakteristiek voor die plaats. De situatie zelf is gemankeerd in karakter.
Dit is niet de Volksgaarkeuken, waar men naar willekeur gaat zitten, maar een kazerne,
waar mannetje aan mannetje zich bijna gelijktijdig buigt over het eten. Den man op
den voorgrond ken ik niet, nu, na des schilders relaas van hem, noch de twee personen
over hem. Verderop zitten twee oude mannetjes, die veel beter zijn. Maar mij dunkt,
het begrip ‘Volksgaarkeuken’ is niet duidelijk gemaakt voor wie er nooit een zagen.
Er wordt te weinig van verteld, en dat weinige te vluchtig. Dit ondanks de getrouwe
afbeelding van de zaal, dit alleen omdat, dunkt mij, de stemming niet getroffen is.
En dat komt door een tweeslachtig streven, een bijkomstig zoeken naar pittereskheid
(de zaal is te donker, dit is niet alleen onwaar, maar erger: onwaarschijnlijk, de glazen
en karaffen enz. zijn niet gewoon genoeg, te mooi) heeft het typeerende gestoord.
Waar is de psychologie van het moment? Waar is het speciaal
Volksgaarkeuken-achtige? Dit zijn etende, armelijke menschen. Maar evenals op de
Biljart-academie dat eigenste soort te vinden is, wat daar thuis behoort, zoo had ik
hier dat zonderling, dat veel boeiender en veel mysterieuzer genre van menschen
verwacht vertegenwoordigd te zien, die met een enkelen arbeider en een hoogst
enkele arbeidersvrouw, de habitué's van deze eethuizen vormen. Ik meen het soort,
waaraan in de Sketches by Boz een hoofdstuk is gewijd, het soort, dat men misschien
nergens dan in groote steden vindt, de s h a b b y g e n t e e l , de kale heeren. De kale
oude heertjes, die daar hun maal halen, hun krantje lezen, hun pijpje of sigaar rooken,
wonderlijke vervaagde existenties van armelijke vegeteerenden, kleine
pensioentrekkers, of schamele renteniertjes of kantoorbedienden, die nooit een
hoogeren trap dan den laagste hebben bereikt, slaven, allen, van de sleur;
gewoontetjes-menschen, vrijgezellen allen, makke paria's, aan wier snit van jas, vorm
van hoed, haar en baardgroei, bewegingen, airtjes, spreekwijze, gang, toch iets
afgepast-fatsoenlijks bij veel vastgeroest-excentrieks is - was het een typen-, een
situaties-teekenaar als Monnickendam mogelijk, ons een Volksgaarkeuken te teekenen
met een azijnkaraf en glazen en flesschen op den voorgrond - maar niets van dat
alles? Ziehier wat ik niet begrijpen kan.
Laat ik eindigen. Het streven van Monnickendam schijnt mij stout, bijna driest.
Maar hij behoort niet tot die luk-rake virtuose produceerenden, die de groote motieven,
welke zij aanvaarden, profaneeren door hun onderschatting van het allermoeilijkste
daarin, dit toont zijn beste werk. Moge het komende dit nog overtreffen, en de
ontroering om het karakter der dingen onafscheidelijk worden van het besef daarvan,
dat hij somtijds zoo krachtig toont.
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Schaarkunst, door C. van Son.

FIG.

1. (VERKLEIND).

Schaarkunst, wat is dat eigenlijk?
Het woord schijnt niet zoo algemeen bekend, want toen ik naar aanleiding van
een oud album met sierlijke knipsels, dat ik bij een Hollandsche familie aantrof,
besloot over deze kunst, of wilt ge kunstigheid, een opstel te schrijven en op zoek
ging naar wat stof en geschiedenis, moest ik vaak het woord verduidelijken.
In de woordenboeken zoekt men het woord te vergeefs.
Onder schaarkunst verstaat men de kunst om met een schaar uit papier of andere
stof figuren te knippen. Men spreekt ook van papieren snijkunst, knipkunst of
silhouetteeren.
Dit laatste woord is afgeleid van den naam van den Franschen ‘controleur général
des Finances’, Etienne de Silhouette (1709-1767), aan wien ten onrechte de uitvinding
werd toegeschreven portretten en figuren uit zwart papier te knippen, ook genoemd
‘zwarte’ kunst.
Maar de schaarkunst is al veel ouder.
Het gelukte mij niet een verhandeling over deze kunst in handen te krijgen.
Wel vond ik hier en daar in tijdschriften een kort praatje bij silhouetjes, maar altijd
van Duitschen oorsprong.
Ik wil in dit opstel aantoonen, dat deze sierkunst in ons land veel en zelfstandige
beoefening vond.
Maar vooraf een enkel woord over sierkunst in 't algemeen.
***
De mensch heeft van de vroegste tijden af getracht de grondstoffen, die hem ten
dienste stonden, te verwerken tot zijn nut, maar ook gehoorzaamd aan de neiging,
die men het begin van alle sierkunstontwikkeling zou kunnen noemen, zijn
gebruiksvoorwerpen hoe primitief ook te verfraaien met ornamentiek. Oude
opgegraven urnen van ruw onbeholpen maaksel vertoonen die behoefte aan versiering
in zigzag-kerven of arceeringen; ook wel in dier- en plantmotieven, uitsluitend als
verfraaiing van het gebruiksvoorwerp aangebracht, meestal zeer primitief; maar er
gaat juist daarvan, als kennelijk begin-stadium van een eerst door ontwikkeling en
cultiveering tot zekere volmaking gekomen versiering, een bekoring van
oorspronkelijkheid uit. Voor elke versieringskunst zou de ontwikkelingsgeschiedenis
geschreven kunnen worden: van de lijnen-combinatie, waaruit nauwelijks een gedachte
of vorm is op te maken, tot de bestudeerd bewuste ornamentiek van den
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ingewikkeldsten en weelderigsten figurenrijkdom, zooals stameling van klanken aan
het redenaarstalent voorafgaat.

FIG.

2. VRIJE SYMETRISCHE KNIPSELS. FRöBELMETHODE.

De loop der ontwikkeling van een of andere kunst is dikwijls ook na te gaan uit
de manier, waarop het uitbeeldingsvermogen van een kind zich openbaart en verfijnt.
Ik bedoel dit: de ontwikkeling van den kunstaanleg bij één persoon doorloopt dezelfde
phasen als die eener kunst over verschillende geslachten.
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Geef een twee- of driejarig kind lei en griffel, papier en potlood in handen - het zal
er dikwijls zelf om vragen - en het begint met allerlei verwarde halen en krassen neer
te zetten. Er ontstaat een chaos van lijntjes en krabbels, waaruit niets valt op te maken.
Maar langzamerhand vereenvoudigen zich de lijnwarrelingen en met de ontwikkeling
van het waarnemingsvermogen houdt de vaardigheid van de hand in het uitbeelden
van wat 't oog aanschouwt gelijken tred, tenminste als er talent aanwezig is.

FIG. 3. JOANNA KOERTEN BLOCK. (VAN DE BEIDE LINKSCHE ENGELTJES DRAAGT HET EENE 'N
SCHAARTJE, HET ANDERE EEN VEL PAPIER MET EEN KNIPSEL).

Hoe verrassend dit tot uiting kan komen bewijzen de beide dierfiguren, hierbij
afgebeeld, geknipt door een kind van drie jaar uit grijs papier*).
Dat het een olifant en een bok heeft willen afbeelden is duidelijk.
Fröbel (1782-1852) is de paedagoog geweest, die de neiging van het kind om het
waargenomene af te beelden, om zich iets te scheppen uit onder het bereik liggende
grondstoffen en zijn maaksel te versieren, tot methodiek heeft verheven.
Met zijn acht speelgaven, zijn mozaikwerkjes, ringen, leg-, vouw- en bouwstokjes,
vlechtlatjes en vouwblad, en ten slotte zijn papierwerk heeft hij den opvoeder van
het jonge kind geleerd hoe hand en oog te oefenen, den smaak te ontwikkelen en
mogelijk aanwezig talent gelegenheid tot openbaring te geven.
Het is dat papierwerk, waarop ik voor mijn onderwerp de aandacht wensch te
vestigen.
De eenvoudigste wijze om uit papier ornament te verkrijgen is het s c h e u r e n .
Een regelmatig stukje wit of gekleurd papier wordt herhaalde malen dichtgevouwen*)
en dan langs rechte en kromme aangegeven lijntjes met duim en vinger gescheurd.
*) Zie Handleiding bij de allereerste teekenoefeningen voor de L.S. door W.B.G. Molkenboer.
blz. 1.
*) Er zijn prestidigitateurs, die van een ineengevouwen krant zulke fraaie figuren scheuren, dat
ze als modellen voor décorateurs dienst zouden kunnen doen.
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Opengevouwen vertoonen zij dikwijls de fraaiste figuren. Later worden dezelfde
oefeningen met de schaar herhaald en komt het kind dus tot het eigenlijke k n i p p e n ,
tot primitieve schaarkunst. Ieder heeft zich in zijn jeugd wel met dit spelletje vermaakt,
maar het lukraak verknippen van een herhaaldelijk toegevouwen papiertje zonder
dat men vooruit het resultaat kent, kan bezwaarlijk met het woord kunst (in zijn
bescheidenste beteekenis dan altijd) worden bestempeld.
Meer bewust zijn de zoogenaamde v r i j e k n i p s e l s , symetrische figuren (fig.
2), zooals lamp, paraplu, boom, kikvorsch en de bekende
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dansende kinderrij, jongens en meisjes, waarbij de helften door dubbelvouwing gelijk
geknipt worden. Hierbij sluiten zich aan het maken van de molentjes, waarmee de
molentjesman loopt, de bobèche om pianokaarsen, het leesteeken met V-vormige
insnijdingen, waarvan de oneven worden omgeslagen, het vischnetje of de vogelkooi,
dat na de insnijdingen uitgetrokken wordt enz. Smaak en vernuft brengen daarbij
dikwijls behaaglijke ornamentiek te voorschijn.

FIG. 4. FREDERIK, KEURVORST VAN BRANDENBURG, DOOR JOANNA KOERTEN, VERKLEIND. (OOK HET
LATIJNSCHE VERS IS IN HET PAPIER GESNEDEN).

En men kan zich voorstellen, dat wie eenmaal zich op het figuurknippen uit papier
toelegt langzamerhand komt tot de eigenlijk gezegde schaarkunst, waarbij hij los
van methodiek en voorgelegde patronen eigen vormen schept en in zijn grondstof
op individueele wijze de dingen om ons tracht uit te beelden.
Uit de Fröbelmethode kan echter de schaarkunst niet zijn voortgekomen omdat
deze h.t.l. een bloeitijdperk heeft gekend in de 17de, zoowel als in de 18de eeuw,
terwijl Fröbels speelgaven dagteekenen uit het begin der 19de.
In welken tijd de gewoonte der kinderen om zich met figuurknippen onledig te
houden op ouderen is overgegaan, die er een bepaalde studie van maakten, is niet
met zekerheid te zeggen.
Er bestaat een boekje geschreven door een Duitsch luitenant, zekeren Grabner,
getiteld ‘Brieven over de Ver. Nederlanden’. Deze officier was langen tijd op het
eind der 18de eeuw in dienst onzer Republiek en geeft in zijn geschrift een overzicht
over ons land. In een der brieven beschouwt hij de liefhebberijen der Hollanders van
dien tijd en noemt onder deze ‘de knipkunst of de bekwaamheid om allerlei zaken
uit papier te knippen’. Dit viel hem dus op als een bijzonderheid van ons land. Hij
had er alleen enkele sporen van ontdekt in Duitsche kloosters, bewijs dat de
liefhebberij ouder is. De schrijver trof vele specimen aan achter glas in lijst gezet
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met opschrift of opdracht ter gelegenheid van een huiselijk feest, zooals nu nog wel
met borduur- of stopwerk wordt gedaan. De schrijver beweert van die dingen gezien
te hebben die op 20 dukaten en meer waarde werden geschat.
In een oude levens-beschrijving van Anna Maria Schuurman, die, zooals men weet
in vele kunsten uitmuntte, wordt gemeld:
‘Op haare zes jaaren konde A n n a M a r i a S c h u u r m a n met de Schaar en het
Pennemes allerhande voorwerpen, en zelfs tekenstukjes snyden.’
***
De beroemdste Nederlandsche schaarkunstenares was Joanna Koerten-Block
(1650-1715).
Bij Petrus Conradi te Amsterdam is in 1774 uitgegeven:
‘Levensbeschryving van eenige voornaame
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meest Nederlandsche mannen en vrouwen, uit egte stukken opgemaakt.’*)
Daarin vinden we omtrent haar o.a. het volgende vermeld:

FIG.

5. LIEREMAN, DOOR JOANNA KOERTEN. (VERKLEIND).

‘Johanna Koerten, Huisvrouw van den Heer Adriaan Block, geboren te Amsterdam
den 17den November 's jaars 1650, mag met regt een Wonder, niet slegst van haar
tyd, maar zelfs onder het Menschdom gehouden worden; zij muntede op eene
verbaazende wyze uit in alles, waar in verbeeldingskragt, handen, en goede smaak
te passe koomen. Van haare jeugd af†) viel zy met drift op het leeren van allerlei
zoorten Konsten en Handwerken, en slaagde daarin op eene zonderling spoedige en
gelukkige wyze. Zy leverde daar menigvuldige blyken van in veelerhande stukken,
als fraaie borduurselen, fyn kant naayen, konstig akernaayen, heerlyke speldewerken,
verwonderlijke afgietzelen van was, deftig schryven, verrukkelyke muzyk, konstig
met den diamant op glas te schryven, en allerhande voorwerpen te teekenen, versierde
bloemen zo levendig en volkoomen te maaken dat men derzelver verschil met de
natuurlyke nauwelijks ontdekken konde; andere bloemen en sieraaden van zyde
gevlogten en doorwerkt saam te stellen, met waterverven te schilderen, en meer
andere konsten, waarvan nog het een en ander te zien is. Buiten deze gemelde bezat
zij eene anderen konst, namelijk met de schaar en het pennemes in het papier te
tekenen, om zo te spreken, welke konst zy tot zo groote volmaaktheid bragt, als
mogelyk niemand dezelve vóór haar ooit bezeten hadt; zy slaagde in alles by uitstek
wel, maar hierin scheen zy haar zelve te overtreffen, gelyk zy er dan ook een eeuwigen
*) Een exemplaar is o.a. aanwezig in de Kon. Bibliotheek te 's Gravenhage.
†) De heer J.A. Alberdingk Thijm, die in de Mei-aflevering van de Gids (1878) de
levensgeschiedenis van Joanna Koerten in een, grootendeels verdicht-novellistischen, vorm
meedeelt, oppert de veronderstelling, dat Frans Koerten, die het kunstvak van “caert-afsetter”
of kaartkleurder uitoefende, haar vader is geweest en dat diens werkkring: het ontwerpen,
teekenen en opsieren van landkaarten, niet vreemd is geweest aan de kunstontwikkeling van
Joanna.
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naam door verkregen heeft: want hierin is zy en zyn haare nog voorhanden zynde
stukjes, altoos het voorwerp van verwondering geweest voor alle konstkenneren, die
voor hunne oogen zagen, dat zy door eigen vernuft en onbedenkelyk geduld en yver
met de schaar heeft uitgewerkt, al hetgeen een bedreeven hand door de tekenpen in
opzigt van der menschen gelaat en karakterizeerende wezenstrekken kan verrigten.
Ook heeft zy landschappen, beesten, vogels en bloemen, en meesterlyke trekken van
groot en klein schrift gesneeden.’
Een ander levensbeschrijver zegt van haar:
‘Haar snyschaar was als der schilderen Penceel, in haare hand, en daarmede heeft
zy veele wonderen voortgebragt. In 't afbeelden van Wezens trof zij zoo net, dat men
den man maar eenmaal 't zy levendig of
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in prent behoefde gezien te hebben, of men kende hem met den eersten opslag. In 't
waarnemen van verschieten, schaduwen, hoogten, diepten enz. 't voornaamste sieraad
der schilderyen, was zy meesterlyk afgericht, en wist het juiste zoo net te treffen, dat
de grootste Meesters der Schilder Konst daar over verbaast stonden, gelyk ook de
voornaamste Konstenaars in 't schryven over de Letters en trekken der Byschriften
onder de afbeeldzels.’
Ook de bekende Arnold Houbraken gewaagt in zijn werk D e G r o o t e
Schouburgh der Nederlandsche Konstschilders en
S c h i l d e r e s s e n van haar veelzijdige gaven.
Wij glimlachen nu een weinig om deze verheerlijking.
Maar Janneke Koerten, zooals zij voor haar huwelijk genoemd werd, schijnt toch
wel een Europeeschen naam te hebben gehad, want de aanzienlijkste vreemdelingen
brachten haar bezoeken o.a. Czaar Peter I en Maria van Engeland.
De keurvorst Johan Willem van den Paltz moet haar zelfs voor drie harer knipsels
1000 gulden hebben geboden.
Voor keizerin Anna Maria Josepha van Neuburg maakte zij ‘een heerlijk stuk
werks, bestaande in bloemen, wapens, arendskronen in lofwerk versierd van gevlogten
zyde, waarvoor meer dan vierduizend guldens gegeven zyn.’ En voor den keizer
Leopold sneed zij diens portret met een vers er onder, dat in de ‘Konstkamer’ te
Weenen ‘ter eeuwige gedagtenis’ is opgehangen. Dit moet een harer meesterstukken
zijn geweest, maar een onderzoek op mijn verzoek door het Nederlandsch consulaat
aldaar met groote welwillendheid ingesteld in verschillende openbare musea en
bijzondere verzamelingen, ook die van het koninklijk-keizerlijke huis bracht niets
aan het licht.
Eindelijk gelukte het mij toch een drietal harer knipsels te ontdekken, misschien
de eenige die nog bestaan.

FIG. 6 CZAAR PETER DE GROOTE, DOOR JOANNA KOERTEN. (VERKLEIND, HET GEHEELE BLAD IS MET
DE SCHAAR BEWERKT).
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Ze zijn in het bezit van den heer E.W. de Flines te Bussum, vermaagschapt aan
Adriaan Block.
De beschouwing der afbeeldingen door den eigenaar welwillend ter reproductie
afgestaan, zal ieder doen zien, hoe de papieren snijkunst van Joanna Koerten een
zeer bijzonder eigen karakter draagt, geheel verschillend van de silhouet-manier of
vlakke knipkunst.
De breede behandeling van den liereman (fig. 5) vermoedelijk naar een oud prentje
geknipt, zou doen denken aan een penschets onzer oude meesters, indien enkele
verschoven en opgekrulde reepjes papier niet de schaarkunst verrieden.
Dat hier werkelijke artistieke wedergave te bewonderen valt, bewijst de draperie
van des keurvorsten kleed (fig. 4) en de hermelijnen kraag benevens de kunstige
reliefbeelding op den achtergrond. En welk een levendige uitdrukking is er in het
gelaat van Czaar Peter, dien de schaarkunstenares naar het leven knipte (fig. 6).
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Inderdaad dit werk beantwoordt aan drie eischen, die men schilder- en teekenwerk
mag stellen: juistheid, diepte en stofuitdrukking en de geheele manier van behandeling
wijst op een grooten aanleg voor de etskunst. Die beide vorstelijke figuren, doen zij
niet aan geëtste platen denken?
Joanna's tijdgenooten waren vol bewondering voor hare kunst, wat ten duidelijkste
blijkt uit een lijvig boek,*) dat ik in de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage
aantrof, met talrijke gedichten op haar papieren snijkunst.
Meer dan honderd poëten, of die er zich voor hielden, uit alle oorden des lands,
hebben haar of hun bewondering in meest statige, van mythologische beeldspraak
overvloeiende vaerzen, naar den geest des tijds, in het album geschreven, vooral
predikanten en hoogleeraren. Om er enkelen te noemen: Hieronimus Simon van
Alphen en Melchior Leydekker, hoogleeraren te Utrecht; Haverkamp en Bidloo idem
te Leiden; Abrahamsz, menistenleeraar te Amsterdam; Kaspar Brandt, Remonstrantsch
leeraar aldaar; David van Hoogstraten, doctor in de medicijnen; Joan Blaauw,
Secretaris der Stad Amsterdam†); Pieter van Baerle, Abraham Bogaert, Jan Faber
enz.
Ziehier enkele fragmenten:
Haar schrandre geest, waar zich de vingren reppen,
Weet Beelden, Dieren en Gebloemte op 't schoonst te scheppen.
Laat Atropos, verwoed, de dierb're levensdraân
Der Grooten onzer eeuw, vermaard door hunne daân,
Met haare Noodlots-schaar afsnijden tot zij sneeven,
Joanna's Kunstschaar geeft op nieu hen 't waardig leven.
De Scheepsbouw staat verbaast, als zij haar ziet een schip
Voltooyen naer den eisch, dat, vrij voor bank en klip,
Aan d'eeuwen is gewijdt; en schoon het schuwt de baaren,
Nochtans met haaren naam den aardkloot rondt zal vaaren.
KATARYNE LESCAILJE.

‘De Pen van juffrou Maria Garnier, gebooren Bouget’ schreef ‘aan het Schaartje van
juffrou Joanna Blok, gebooren Koerten’, o.m.:
Sneedig schaartje, scherp gesleepen,
Waar mee 't meer gesleepe brein
Groote wondren doet in 't klein.

*) Gedichten op de overheerlyke Papiere snykunst van Wyle mejuffrouwe Joanna Koerten,
Huisvrouw van Wylen den Heere Adriaan Blok. Gedrukt na het origineel Stamboek. Benevens
een korte schets van Haar Leven, te Amsterdam, By Steeve van Esveldt, in de St. Lucie-Steegh
over 't Meisjes-Weeshuys. 1736.
†) Dat hij secretaris is geweest schijnt niet vast te staan. Langen tijd heeft Joanna gedacht, dat
hij naar hare hand dong. Maar hij huwde met een ander en eerst 11 jaar na dien schonk zij
op 41-jarigen leeftijd haar hand aan den heer Adriaan Block.
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FIG.

7. VOORSTUDIE, BLOEM EN BLADMOTIEF, DOOR WILLEM EIGEMAN.

Een andere dame omschrijft aldus Joanna's kunst:
Zij toont ons water, zeên en lant;
Laat vogelen en visschen zweeven;
Geeft tam en wilt gedierte 't leven
En heeft en boom en bloem geplant,
En hoven vol van heerlijkheden,
Elk, als een Tempe, schoon gesneeden.
Aan vorsten rijk van Majesteit
Monarchen, Prinssen, groote Heeren,
Die thans de weerelt door regeeren,
Gunt haare schaar d'onsterflijkheit.
Daar kan, zoo komt elx beelt te praalen,
Noch marmer noch metaal bij haalen.
GEERTRUYD VAN HALMAEL.

Ook enkele bewonderaars geven we even het woord:
Men roeme dan Joannaas Schaarkunst vrij
En zett' het bij de Wondren aan het Y.
JOANNES D'ONTREIN,
Hoogleeraar te Dordrecht.
Een wonder strekt het bijschrift met zijn letteren,
Zoo zuiver in 't papierbladt uitgesneên,
Dat schrijfkunst zelf, noch druk van letterzetteren
In 't groot dit zou verbeteren, of in 't kleen.
Hier laat zij 't niet bij steken: bosch en bomen
Verleent de schaar natuurlijk: en wie ziet
Zijn oog niet blint aan zeilen op de stromen
Voor Amsterdam, verflauende in 't verschiet.
Het boschhout schijnt te schudden, en zijn blâren
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FIG.

8. ORNAMENT MET FIGUURTJES, DOOR WILLEM EIGEMAN (VERKLEIND).
Niet stil te staan: men zou geloven, dat
De vloet ook van den Ystroom met zijn baren
Waarachtig schuimt, en kiel bij kiel bespat.

JOANNES VOLLENHOVE,
Kerkleeraar in 's-Gravenhage.
Al trok men naar des werelts endt,
Men vindt geen, die haar weerga kent.

HENRICUS VAN BORN.
Toen haar roem na 30 jaar ten toppunt was gestegen, dichtte ‘der medicijnen doctor
S.C. v.d. Loef’:
O weergalooze vrou, zoo afgerecht op 't snijen!
Al 't puik der poëzy moet tot Uw roem gedijen.
Uw edle schaar verdient aan 't stargewelf vereert
Bij Orfeus lier, v e r m i t s g i j z e l f u h e b t g e l e e r t
Deze onbegrijpbre kunst: geen oog kan zich verzaaden,
Maar staart op 't schitteren van al uw gulde bladen.
Dus zong hij, die aan 't Y, op 't klaarste van den dag
Met veel eerbiedigheit uw wondre kunstzaal zag.

Zekere Hermanus van den Berg smeedde een vervaarlijken herderszang, waarin de
volgende typisch Helmersche ontboezeming:
.... eer zal 't gevogelt van de min
De dartle duif en zwaan in raave of kraai verkeeren,
Eer zal de wolf bij 't lam het groene gras afscheeren,
En 't veltkonijn de fret vervolgen in het hol;
De bruinvisch eer het nat verlaaten en de mol
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Voortteelen in de kroon van hooge denneboomen.
De zilverblanke maan neerstorten in de stroomen,
En 't miertje zorgloos zijn; de koekoek d'ouden zang
Vergeeten, 't pluimgediert zijn velttoon zonder dwang
Verzwijgen, en eer 't gras den groenen sprinkhaan eeten,
Eer ik haar schrandre geest en kunstschaar zal vergeeten.

Natuurlijk ontbreken ook de naamverzen niet, waarin de aanvangletters van de regels
den naam der snijkunste-

FIG.

10. LETTERKNIPSEL, 1782 (VERKLEIND).
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nares vormen en in allerlei puntdichten worden letteromzettingen (anagrammen)
toegepast, b.v.:
Noit kon een aâr
Zo snijde met de schaar.

De eerste regel is gevormd uit de letters van J o a n n a K o e r t e n .
Een der beste gedichten in den bundel, te lang om het hier over te nemen, is van
Ds. Kasper Brandt Geeraardtszn., dat aldus begint:
Een ander roeme op kunstgebouwen
Van wit arduin of marmersteen,
Of gae de wonderen beschouwen
Van Memfis, Romen of Atheen,
...............
Mijn Zangnimf stekt haer toon en snaer
Op 't Kunstwerk van Joannaes schaer.

Ook mag niet onvermeld blijven de

FIG.

9. MEDAILLON MET ORNAMENT DOOR WILLEM EIGEMAN (VERKLEIND).

volgende Fransche ontboezeming van zekeren Pierre Marin:
Koerten de ses subtils ciseauz
avecque du papier imite la Nature:
elle dispute à la sculpture
aux arts parents de la peinture,
tous les traits delicats et beaux.
Les voyageurs ici admirent des canaux;
d'orgueilleux Batiments; Mille flottans chateaux;
et sortis de hollande, ils vantent leurs voyages;
mais s'ils n'ont de Koerten vu les rares ouvrages
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ils ont des païs-bas Le prodige oublié,
et d'Amsterdam leur oeil n'a vu que la moitié.

Zelfs vindt men in het album een gedenknaald of eerzuil, te aardig als curiosum, om
haar niet over te nemen, al maakt zij duizelig door onbegrijpelijk zinsverband, en al
wordt onze pagina er typografisch leelijk door.

FIG. 11. DE WINTER, DOOR WILLEM EIGEMAN. (VERKLEIND, MEN LETTE OP HET SCHAARTJE BOVEN
DEN TITEL).
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Lof
of
Met eer,
Te meer
Haar gaven
Dus draven
Door schaar en kant,
Vol geest, verstant,
Dies god'lijk zwieren,
Gesneën papieren,
Die op het aardrijk leeft,
En kunst als niemand heeft,
Hoe Koerten heeft gevonden
En gaat met roem verkonden,
Joannaas eigen werk en naam;
Doch nu bazuint de schelle Faam,
En niet van die ze zelf verrichten,
Van elk die wonderen deedt stichten,
Die luister zweeft alleen in 's werelts perk
Geen Artemis haar prachtig metselwerk;
Geen Faro zal zijn vuurbaak weêr beschouwen,
Noch Babels muur, noch Memfis grafgebouwen,
Noch 't groot Kolossusbeelt, noch tempel van Diaan,
Men vindt niet meer Jupyn te Pize blixems slaan,
Met pracht en praal, zijn thans in gruis en as verdweenen
De zeven wonderen, hoe heerelijk verscheenen.

GEDENKNAALDT
TER EERE VAN

J O A N N A K O E RT E N .
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De rijkdom harer onderwerpen moet groot geweest zijn. Zij knipte spreuken en
zinneprenten, zegewagens en pyramiden, teekeningen en schilderijen, naamverzen
en grafschriften, landschappen en zeegezichten, veel mythologische en bijbelsche
voorstellingen, de gebroeders Johan en Cornelis de Witt (den een op de voorzijde,
den ander op de keerzijde van 't zelfde blad papier), Koning-Stadhouder

FIG.

12. HONDENTYPEN, UIT DE VRIJE HAND GEKNIPT DOOR PAUL KONEWKA.

Willem III, Czaar Peter, de 12 Romeinsche keizers, den bekenden duivelbestrijder
Ds. Balthasar Bekker, enz.
Zeer merkwaardig moet geweest zijn: ‘Een kruik of bloempot daar een spinne zich
bij eenen heelen fijnen draad konstig neer laat daalen.’
Uit een puntdicht van ‘een Gorcumschen kerkleeraar’ blijkt, dat er nog een
grootmeester in de schaarkunst bestond n.l. Van Vliet, die het echter tegen haar moest
afleggen. En dat zij geen voorgangers heeft gehad zou kunnen blijken uit het volgende
puntdicht van den Zwolschen predikant Matth. Noppen:
Uw schaar heeft beelt in 't wit papier gebracht
Door edle knippen, d a t n o i t v o o r g a a n d e e e u w b e d a c h t .

FIG.

13. KINDERSPELEN, DOOR WILLEM EIGEMAN (VERKLEIND).

***
Als bewijs, dat de schaarkunst met Joanna Koerten niet uitstierf, moge het werk
dienen van den heer Willem Eigeman, koopman te Leiden, wiens levenstijd zich
juist bij den haren aansluit. Zijn knipsels maakte hij van gewoon wit Hollandsch
papier soms van zwart of gekleurd. Zijn instrument was een gewoon schaartje en
meestal vouwde hij de vellen
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FIG.

14. JACHTTAFEREEL, DOOR WILLEM EIGEMAN (ZEER VERKLEIND).

dubbel om symetrische ornamentiek te krijgen. De voornaamste figuren of insluitende
veelhoeken werden met enkele schetslijnen aangegeven, overigens ging alles uit de
vrije hand en merkwaardig is wel, dat de heer Eigeman zijn liefhebberijkunst vooral
op zijn ouden dag beoefende zonder gebruikmaking van een bril.
Joanna Koerten schijnt meermalen last gehad te hebben van den nadeeligen invloed
dien het fijne knipwerk op haar oogen uitoefende. Geen wonder als men bedenkt hoe
de knipsels dikwijls gelijken op het fijnste kantwerk.
Hoe vast van hand en scherp van oog moet de schaarkunstenaar zijn om behaaglijke
ornamentiek of mooie landschap-silhouetten uit een eenvoudig stuk papier te
voorschijn te brengen. Penseelstreken en krijtlijnen kunnen worden overgetrokken,
een verkeerde knip is niet meer over te doen en dus moet de karakteristiek in eens
worden gegeven.
Het album, waaruit de familie Eigeman mij toestond verscheiden knipsels te
fotografeeren, toont een zekere methodiek aan.
Als voorbeeld daarvan kunnen dienen de hierbij afgebeelde blad- en
bloemmotieven, vooroefeningen voor de latere bloempatronen, guirlanden en
tafereelen (fig. 7).
Willem Eigeman muntte meer uit als ornament- dan als figuurknipper en men kan
hem gevoeglijk meer een liefhebber dan een vakman noemen.
Toch geeft zijn werk meermalen de bekoring van kunst.
Een der moeilijkste opgaven schijnt altijd wel geweest te zijn het knippen van een
verjaarvers, spreuk of opschrift in krulletters. Daar ze alle aan elkaar verbonden
moeten zijn is het een uiterst moeilijk werk. Het hierbij gaande voorbeeld met den
eigen naam geeft er een denkbeeld van (fig. 10).
In het album is een half vergaan groot blad met een verjaarvers zeer kunstig als
filigrainwerk geknipt, te teer om het in handen te nemen*).
Dat Willem Eigeman het een heel eind in de kunst heeft gebracht bewijzen o.m.
zijn hierbij afgebeelde Kinderspelen (fig. 13), Visschersvreugd (fig. 17) en
Jachttafereel (fig. 14), vooral het laatste is fraai van compositie en levendig van
voorstelling.
De heer Jan Kopper, geboren te Rotterdam in 1713, dus een tijdgenoot van Willem
Eigeman, moet ook hebben uitgemunt in de papieren snijkunst.
*) Het merkwaardigste boek ter wereld, ten minste wat de uiterlijke gedaante betreft, is
geschreven noch gedrukt. Het bevindt zich in de staatsbibliotheek te Parijs en de letters daarin
zijn door middel van een schaar uit blauw vloeipapier geknipt.
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FIG.

15. PAPAGAAIENKOOI (MAKER ONBEKEND). OUD-HOLLANDSCH WERK.

Mij zijn geen knipsels van zijn hand bekend, maar de ‘Catalogus der
Tentoonstelling van voor Nederland belangrijke oudheden en merkwaardigheden in
de provincie Zuid-Holland’, gehouden te Delft in 1863, vermeldt op blz. 91 onder
No. 2239: ‘Twee groote schilderijen in papier, voorstellende water met schepen, en
eene kleine voorstelling: Visschers, ingezonden door Dr. J.M. Stipri-
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aan Luiscius. Hierbij een gravure naar de hierboven genoemde schilderij en de
beschrijving van het konstcabinet van papieren snijkunst, gewrocht door J. Kopper.’
Zijn portret in olieverf, geschilderd door N. Muys, was ook op die tentoonstelling
aanwezig, van denzelfden inzender.
Nog vindt men in genoemden catalogus op blz. 92, No. 2244 vermeld: ‘Een knipsel
op fluweel en een keurig gesneden bloemstuk, vervaardigd door S. Hordijk van
Delfshaven, ingezonden door H.A. Koster.’
Men deelde mij ook mede, dat de heer C. van der Kellen, opzichter aan 's Rijks
Munt te Utrecht een bewonderenswaardige vaardigheid had of nog heeft in knipwerk
uit papier. Men verhaalt van hem, dat hij onder een gesprek met u uitvoerig een
militair kamp knipte, geheel naar eigen fantasie, zonder eenige voorafgaande teekening
of schets.
Hier hebben we dus hetzelfde verschijnsel als bij Joanna Koerten en waardoor
ook haar papieren snijkunst min of meer tot de wonderen behoorde.
***
Er is in deze kunst heel wat geliefhebberd en de kunst werd dan heel vaak een kunstje,
maar er zijn ook beoefenaars geweest, die er hun geheele leven aan gegeven hebben.
Men kent de handige silhouettisten, die op kermissen, tentoonstellingen of in
wereldstad-café's uw profiel in minder dan geen tijd uit een stukje zwart papier
knippen.
Joh. Trojan vertelt in ‘Velhagen & Klasings Monatshafte’, jaargang 1891/1892,
afl. VI, over die silhouetteerkunst o.a. het volgende:
‘Als ich 1856 nach Göttingen kam, war es in der Verbindung, in die ich eintrat,
noch Gesetz, dasz jedes neue Mitglied binnen einer gewissen Frist eine Silhouette
von sich muszte machen lassen. Die wurde denn auch mehr oder weniger ähnlich
mit Hilfe des Storchschnabels angefertigt. Aber schon während der Semester, die
ich in Göttingen zubrachte, verschwand die Silhouette; sie wurde verdrängt durch
die Photographie.’
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FIG.

16. DE TULPBOOM, DOOR WILLEM EIGEMAN (VERKLEIND).

***
Nu ik in woord en beeld meen te hebben aangetoond, dat de Nederlandsche
schaarkunst - die ook verscheiden onbekend gebleven ijverige kunstzinnige
beoefenaars geteld heeft, getuige als voorbeeld de rank geknipte vogelkooi (fig. 15)
- iets eigens wist te scheppen, moge ter vergelijking nog een en ander volgen over
den beroemdsten buitenlandschen schaarkunstenaar: Paul Emil Valenton Konewka,
in 1840 te Greifswald geboren. Ook als silhouettenteekenaar en illustrator had hij in
de laatste jaren van zijn kort leven een goeden naam. Naar aanleiding van zijn
silhouetversieringen voor de Duitsche uitgaaf van Falstaff en Zomernachtsdroom
schreef een kunstkritikus: dat geen der veel geprezen meesters van zijn tijd hem
evenaarde in fijnheid en schoonheid van karakteristieke menschen dierfiguren en in
de levendige werking der omtrekken.
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Paul Konewka openbaarde zijn begaafdheid al vroeg. Als jongen van nog geen 6
jaar sneed hij met de schaar, uit snippers papier allerhande dier- en menschvormen,
waarvan zijn vader een gansche verzameling aanlegde.
Zijn vroegste proeven dagteekenen van 1845. 't Zijn meest paarden, die hij
aanvankelijk uitbeeldt en hoe onvolkomen ook van vorm, getuigen ze van een scherpe
waarneming der natuur. Er is geen eentonigheid in zijn modellen, want bijna alle
actiën zijn vertegenwoordigd, ook verkorte standen, zelfs rassen weet hij te typeeren
(fig. 12). Opmerkelijk is dat hij zoowel dichtbij als veraf het kleinste schrift kon
lezen. Dit wijst op een accomodatievermogen, dat hem bij een dergelijk minutieuse
kunst zeer te stade moet zijn gekomen. Vooral op 10- à 12-jarigen leeftijd heeft hij
ontelbaar vele knipsels gemaakt van al wat hij in zijn omgeving zag en bijna alles
munt uit door typeering: dames en heeren in de toenmalige kleederdracht, studenten,
geestelijken, soldaten, politieagenten, werklieden, zeelui, visschers, herbergiers,
kellners, dienstmeiden.
Van lieverlede breidden de enkelvoudige proeven zich uit tot groepen en
composities van onderscheiden aard (fig. 18).
Herten, reeën, gemzen, zwijnen, kippen, eenden, hazen, katten en vossen beeldde
hij in treffende gelijkenis uit en, als hij twijfelde aan de zuiverheid der omtrekken,
zocht hij eerst buiten een goed model. Op de Greifwalder veemarkt liep hij steeds
studiën te maken.
Zijn composities werden hoe langer hoe ingewikkelder: jachttafereelen,
circustooneelen, herders met kudden enz.
Zijn vader, Pool van geboorte, vertelde hem van den Poolschen opstand en hij
illustreerde, geheel uit zijn verbeelding, deze verhalen in knipsels.

FIG.

17. ‘VISSERSVREUGT’, DOOR WILLEM EIGEMAN (VERKLEIND).

Zijn scheppende fantasie, eenmaal aan het werk, vond in bijbelsche verhalen,
legenden en sprookjes dankbare onderwerpen: de Rattenvanger van Hameln (fig.
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19), David en Goliath, Abraham's offerande, La Fontaine-fabelen. Zijn humor blijkt
uit een tafereel van een dorpsschoolmeester, die met vrouw en acht kinderen bij den
landsheer om traktements-verhooging gaat vragen.
Er bestaat van hem ook een album met illustraties van Onkel Toms hut.
Op 12-jarigen leeftijd ontwierp hij een Faust en Mephisto. Daarmee maakte hij
zich vooral naam in Duitschland. In deze periode komen de portretten.
Zijn vader dacht, dat er een goed beeldhouwer van hem kon groeien, maar de
knipkunst bleef den jongen geheel in beslag nemen.
Het ‘Vie de Bohème’ in Berlijn slokte hem op. Daar verdiende hij zijn kost met
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het knippen van silhouetportretten der café-bezoekers
Een poging om schilder te worden, waarvoor hij op een atelier ging werken,
mislukte; hij was

FIG.

19. DE RATTENVANGER VAN HAMELN, DOOR PAUL KONEWKA (VERKLEIND).

en bleef schaarkunstenaar.
Van zijn hand zijn verschenen verschillende albums met steen afdrukken, knipsels
voorstellende illustraties van volksliederen en het Faust-album - (1864) - in 12 bladen,
waardoor hij volgens zijn levensbeschrijver voor goed naam maakte en van uitgevers
vele bestellingen kreeg.
Niemand minder dan Adolf Menzel, wiens welgelijkend profiel hij knipte, was
zeer met zijn werk ingenomen en de verklaring van dezen beroemden schilder, dat
de gestalte van Gretchen nooit beter door een kunstenaarshand was afgebeeld,
vervulde hem met trotsch en geluk.
Hij illustreerde o.a. ook de vermaarde geschiedenis van Piet de Smeerpoets en
vele andere prentenboeken, alles in silhouet.
Ook zijn er houtsneden van hem bekend.
Konewka heeft vele navolgers en -volgsters gevonden In Duitsche tijdschriften
kan men nog herhaaldelijk

FIG.

18. PAARDENDRESSUUR, DOOR PAUL KONEWKA (VERKLEIND).

merkwaardige voorbeelden zien van knip-virtuositeit.
Het als sluitstuk afgebeelde landelijk tafereel zegt genoeg (fig. 20). Maar geen
schijnt hem geëvenaard te hebben en onze tijd, die door den snellen vooruitgang van
wetenschap en techniek in enkele jaren een reeks verbijsterende ontdekkingen en
uitvindingen doet, waarmee onze voorouders een eeuw wel besteed zouden achten,
jaagt de menschen te zeer voort om ze met geduld tot de beoefening van dergelijke
kunstigheden te zetten.
***
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Het is doodend voor de belangstelling van den lezer als de schrijver zijn onderwerp
uitput.
Wilde ik volledig zijn dan zou ik nog over drie in mijn opstel niet genoemde
soorten van schaar- of knipkunst dienen uit te weiden.
Ik zal ze nu slechts aanduiden, om er wellicht later - als ik genoeg sprekende
voorbeelden heb verzameld - een afzonderlijk opstel aan te wijden. Het zijn:
1e. S c h a d u w b e e l d e n .
De kunst is hierbij: in een stuk papier allerlei openingen en streepen te knippen,
zóó dat men, het voor een licht houdend, op den wand een met schaduw- en
lichtpartijen doorwerkt portret van een bekend persoon ziet verschijnen.
2e. Ve r b o r g e n s i l h o u e t t e n .
Deze zijn meer bekend. In tijden van revolutie, wanneer het in bezit hebben van
portretten der onttroonde vorstenfamilie als een misdaad beschouwd werd, wisten
kunstige teekenaars bloemen, stillevens of andere knipprentjes te ontwerpen, in wier
buitenlijnen de aangezichten der vorstelijke personen waren te herkennen.
Ik herinner aan het bekende medaillon met den treurwilg over een grafmonument
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gebogen, in wier lijnensamenstel als men de witte plekken goed beziet, de portretten
te herkennen zijn van Lodewijk XVI, Marie Antoinette en hun beide kinderen.
Een mooi voorbeeld vindt men ook in het Stedelijk Haagsch museum, voorstellend
de prinselijke familie in den patriottentijd.
Van deze methode maken ook de puzzle-teekenaars een tot vervelens toe herhaald
gebruik, maar dit is geen schaarkunst meer.
3e. R e l i e f k n i p s e l s o f B a v e l a a r s .
Dit zijn meest voorstellingen naar schilderijen, waarbij de diepte door werkelijke
voor- en achterplaatsing wordt verkregen, een soort tooneelsamenstel met vaste en
losse coulissen: achtergrond, huizenrijen, boomen, alles afzonderlijk geknipt en
opgezet of geplakt. Zulke historische- of natuurtafereelen vindt men nog als
schilderijen omlijst en achter glas in verscheiden families en musea van oudheden.
Ook Joanna Koerten moet deze laatste soort ‘papieren snijkunst’ hebben beoefend.
D o r d r e c h t , October 1909.

FIG.

20. OP GELIJKE GROOTTE UIT ZWART PAPIER GEKNIPT, DOOR A.D. (MODERN DUITSCH WERK).
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Multatuli-herleving door S. Kalff.
In Bloeimaand 1910 zal 't een halve eeuw geleden zijn dat M a x H a v e l a a r , o f
d e k o f f i e v e i l i n g e n d e r N e d . H a n d e l m a a t s c h a p p i j in het licht
verscheen.
Een fel licht, een licht waarbij het toenmalige Nederland zich de oogen moest
uitwrijven. Want tot dusver was de natie als blind geweest voor de ellende en
verdrukking van millioenen inlanders

EDUARD DOUWES DEKKER.

in het groote overzeesche eilandrijk; thans zag zij die ellende in al hare naaktheid
vóór zich.
‘Coup d'essai, coup de maître!’ - kon men van dat boek zeggen. En van den
schrijver hetgeen Busken Huet van hem zeide, nl. dat hij was een ‘forsch en
oorspronkelijk talent.’ Al ware het Nederlandsche volk blind gebleven voor de
verdiensten van dit buitengewone werk, dan zou toch de lofspraak van den
vreemdeling hen daarvoor allicht de oogen geopend hebben. En tevens voor koloniale
toestanden, waarvan dit boek de vlijmende veroordeeling bevatte. Als met één ruk
werd hier het gordijn weggetrokken voor 'n soort van Indisch pandaemonium; en de
erfgenaam van Jan Kompanie gevoelde zich gelijk koning David zich gevoelde, toen
de profeet Nathan den vinger op hem richtte en sprak: ‘Gij zijt die man!’
Hoe dat boek het nationaal geweten wakker schudde! Het was geschreven, gelijk
de dochter van den auteur in latere jaren getuigde, ‘in vlammende verontwaardiging,
bijna in een koorts. In den loop van veertien dagen was het klaar.’
Alleen, zoo groot de opschudding in den lande was, zoo luide het volksgeweten
sprak, er was een keerzij aan de medaille. Vereerders van den schrijver vreesden:
men zou 't in regeeringskringen met geen goede oogen aanzien, dat er in den vreemde
zooveel aandacht geschonken werd aan een boek, dat een zoo felle aanklacht behelsde
tegen het koloniaal regeeringsbeleid van den bekenden ‘roofstaat tusschen Eems en
Schelde’. En dat de vurige kolen, gehoopt op de hoofden van Nederlandsche
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bewindslieden, ten leste terug zouden vallen op het hoofd van den auteur zelf. Het
succes van het boek kon het verderf van den schrijver wezen.
Doch zoover zou 't niet komen. En 't behoefde ook niet. Het officieele Nederland
toonde een huid te hebben zoo hard ‘dat de zweep er van kermt’; het reageerde niet
op dien prikkel en strafte den auteur enkel met levenslange armoede.
Toch werkte op den duur dit merkwaardige boek als de schriftuurlijke zuurdeesem,
die het brood doordringt. Hier werden woorden gesproken als waarvan de Prediker
getuigde; woorden ‘gelijk prikkelen en gelijk nagelen, diep ingeslagen van de meesters
der verzamelingen.’ Het vormde eene gebeurtenis en een keerpunt tevens: het eerste
voor de Nederlandsche letterkunde, het tweede voor den kolonialen bestuursgeest.
Zoo een navorscher zich wilde zetten tot een diep ingrijpend onderzoek naar de
motieven en stroomingen, welke de trapsgewijze hervor-
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EVERDINE HUBERTE BARONESSE VAN WIJNBERGEN.
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mingen in het koloniaal regeeringsbeleid sedert het jaar 1860 beheerschten, hij zou
behalve bij andere bronnen ook bij M a x H a v e l a a r terechtkomen, en bij de
M i n n e b r i e v e n - de ‘krankzinnige M i n n e b r i e v e n ’, gelijk Potgieter zich
minachtend uitdrukte.
't Mocht wel dat de verschijning van een boek, 't welk eenig is gebleven in onze
letterkunde en waarschijnlijk wel eenig blijven zal, door eene openlijke en blijvende
hulde aan

TOESPRAAK TOT DE HOOFDEN VAN LEBAK. TEEKENING VAN C.J. ADDICKS.

de nagedachtenis des schrijvers herdacht wordt. En 't was een goede gedachte van
de Dageraads-mannen om daartoe den stoot te geven. Vroeger, in de nadagen van
den schrijver, werden meer dan eens Multatuli-commissiën gevormd om den ‘virtuoos
van het sarkasme’ van broodzorgen te ontheffen; thans is er eene Multatuli-commissie
om een veeljarige schuld te boeten, en een hulde tot stand te brengen, die tot het
geheele volk spreekt.
Velerlei zijn de denkbeelden geweest betreffende den vorm, waarin men die hulde
zou moeten gieten. Een daarvan gold de uitgave van een geïllustreerden M a x
H a v e l a a r ; en daarmee werd een vroeger plan weer opgerakeld. Welken lezer van
de I d e e n zou 't onbekend zijn, dat Multatuli zelf aan zijn onwil over 't uitblijven
van zoo'n boek lucht gaf door in den derden Bundel te schrijven, o.a.;
‘Zelfs teekenaars en schilders schijnen met heiligen eerbied m'n werken, waaruit
dan toch hier en daar wel eenige indrukken zouden op te vangen zijn, voorbij te gaan.
Ben ik den schrijvers 'n Jehovah, andere artisten verheffen me tot Allah ‘van wien
men geen beelden maakt.’
‘Van één eervolle uitzondering moet ik melding maken. Richard Hol had den
moed 'n S a ï d j a h te komponeeren... die dan ook zelden of nooit gespeeld wordt.’
Hier was sprake van eene bij den muziek-
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uitgever Roothaan verschenen Elegie, getiteld S a ï d j a h , voor piano, viool en
violoncel. En Multatuli zei niet te veel, toen hij van de zeldzaamheid der uitvoering
gewag maakte. Evenmin, toen hij op de ontstentenis van ‘beelden’ doelde. Wel bracht
indertijd de Amsterdamsche beeldhouwer B. Jordens kleine gipsbustes van den
schrijver van M a x H a v e l a a r tot geringen prijs in den handel, doch eene oproeping
in de Indische bladen om voor een marmeren borstbeeid in de groote hal van het
Rijksmuseum te zorgen, faalde geheel. Slechts enkele tientallen guldens werden toen
door het dankbare Indië geofferd.

PORTRET VAN MULTATULI, DOOR CESAR MITKIEWICZ.

En wat de verluchting van zijn vermaard boek betreft - nu, zulk een plan kwam
wel eens ‘in studie’. Doch tot eene uitvoering kwam het nooit. De teekenaar Addicks
had daarvoor reeds eene alleszins geslaagde schets ontworpen, als proeve. Hij koos
daarvoor een der meest bekende episoden van M a x H a v e l a a r , de Toespraak tot
de hoofden van Lebak; een toespraak zoo vaak geciteerd en gedeclameerd, dat ze
bijna tot een Multatuli-scie geworden is. En deze proeve doet betreuren dat ze eenig
gebleven is, want nog menig treffend tooneel uit het boek had, door z u l k een
teekenstift, treffend geïllustreerd kunnen worden.
De bijzonderheden der voorstelling werden hier correct en met kennis van zaken
weergegeven. Het ambtskostuum van den assistent-resident werd er even getrouw
nagevolgd als het ‘pakean deftig’ van de inlandsche hoofden; de ‘Faltenwurf’ van
den nationalen hoofddoek en nationalen sarong is even goed weergegeven als de
impassibele uitdrukking op de inlandsche tronies. Zelfs de pajondragers schijnen
door het vuur van Havelaars toespraak te zijn aangelokt; ze zijn binnen de pijlers der
voorgalerij geslopen en 't is alsof ze luisteren naar de bekende woorden:
‘Hoofden van Lebak, eens sterven wij allen!
‘Wat zal er gezegd worden in de dorpen waar wij gezag hadden? En wat door de
voorbijgangers die de begrafenis aanschouwen?
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‘En wat zullen wij antwoorden, als er na onzen dood een stem spreekt tot onze
ziel, en vraagt: ‘waarom is er geween in de velden, en waarom verbergen zich de
jongelingen? Wie nam de oogst uit de schuren, en uit de stallen den buffel die het
veld ploegen zou? Wat hebt gij gedaan met den broeder dien ik u gaf te bewaken?
Waarom is de arme treurig en vloekt de vruchtbaarheid zijner vrouw?’
Indien men zich nog eene figuur op deze voorstelling gewenscht zou hebben, 't
had de figuur moeten zijn van de vrouw ‘die mijne zorgen deelt en mijn geluk grooter
maakt.’ In die half bedekte deur, waaruit de teekenaar den huisbediende met het
presenteerblad te voorschijn laat komen, had zij kunnen staan, luisterende naar de
woorden haars echtgenoots. Want zoo de schrijver van M a x H a v e l a a r zichzelven
door dat boek een monument, duurzamer dan metaal stichtte, hij deed het tevens
voor de bekende Tine.
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De posthume geschriften der vrouw, d.i. de door Dr. Julius Pee uitgegeven
verzameling harer brieven, komen aan het oordeel over den man ten goede. Een
echtgenoot, die zulke zuivere gevoelens heeft kunnen opwekken en gaande houden,
moge behept zijn geweest met hetgeen de Engelschen m o r a l i n s a n i t y plegen
te noemen, het karakter van den mensch wordt door de B r i e v e n althans voor een
deel ontzondigd.
Toen John Stuart Mill zijn boek O v e r d e V r i j h e i d uitgaf, schreef hij op het
titelblad:
‘Ik draag dit boek op aan de nagedachtenis van mijne veelgeliefde en diepbetreurde
vrouw, die mij de beste gedeelten van mijne werken in de pen gegeven heeft; aan
mijne vriendin en echtgenoote, wier verheven gevoel voor waarheid en recht mijn
krachtigste prikkel, en wier goedkeuring mijn zoetste belooning was’.

Eduard Douwes Dekker deed voor z i j n e echtgenoote niet minder. De
immortellenkrans, door zijne hand boven haar beeld gehangen, geurt nog heden en
siert de slapen zoowel van de jeugdige indische ambtenaarsvrouw als van de in
broodzorg vergrijsde matrone. Het is de laatste, wier beeltenis geplaatst is vóór in
de B r i e v e n v a n T i n e , en men heeft moeite daaruit dezelfde vrouw te herkennen
van het ‘Jugendbildniss’ in zwarte zijde en met den kanten omslagdoek, dat zich in
het bezit der familie en van enkele Multatuli-verzamelaars bevindt. Met weemoed
herdenkt men, met dit fraaie portret der barones van Wynbergen vóór zich, de dagen
waarin zij geldeloos en broodeloos in het opkamertje van de Chaussée d'Anvers te
Brussel vertoefde en door een ironisch toeval, deze door zorg geplaagde vrouw een
tijd lang in de rue Sans Souci woonde. Of ook die latere dagen der benauwdheid in
Italië, waarvan hare vriendin Stephanie Etzerodt, (later mevr. Omboni) aan een harer
kennissen schreef:
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‘Madame, sa pauvre robe était bien souvent plus que fripée, ses souliers éculés,
mais il n'y avait pas de grande dame plus d a m e qu'elle.’
Doch wie zou zich over de tegenstelling tusschen beide portretten verwonderen,
waar zooveel lijden in zoo weinig tijds doorleefd werd! Hulpvaardige vrienden in 't
vaderland deden haar in Italië handreiking. Busken Huet beijverde zich voor de
vrouw van den man, dien hij ja de ‘virtuoos van het sarkasme’, maar tevens een
‘onhandelbaar schepsel’ noemde Potgieter, zoowel van den mensch als van den
schrijver afkeerig, sprong bij, meer dan eens. Van Vloten verzekerde dat hij doen
zou wat in zijne macht was, opdat hare schulden betaald werden. Maar van betaalde
schulden kan men niet leven. In 1866 was zij naar Italië teruggekeerd, en had te
Milaan en te Padua in het onderhoud van zichzelve en hare kinderen moeten voorzien
door les te geven, en als surveillante op een school. Van eene dienstbode was in het
schamel huishouden geen sprake. Mevr. Omboni schrijft uitdrukkelijk: ‘faisant tout
le service du ménage elle-même’. Drie moeitevolle jaren sloofde zij door, van 1866
tot 1869. Wat deed Multatuli in dien tijd?
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‘Ik spande mij in om niet te sterven’ - leest men in de door zijn weduwe uitgegeven
brieven. In 1869 ging zij nog eenmaal, en thans voor 't laatst naar Den Haag terug.
Multatuli had daar een huis gehuurd op de Zuidwest Binnensingel; een huis met een
fraai uitzicht en ‘geen buren’. 't Was een verlichting voor den prikkelbaren man; ook
zijn laatste huis, te Nieder Ingelheim, had dat voordeel. 't Bleek echter spoedig dat
er niets meer te hopen was van Nederland, rechtdoende in de Havelaarszaak, en dat
het vooruitzicht op een hernieuwd familieleven verder was dan ooit. Zelve was zij
met tegenzin in Holland, het land van den noordewind. In hare brieven van dien tijd
leest men:

EDUARD DOUWES DEKKER.

‘De plus en plus je déteste les Hollandais et le pays. Je veux être juste encore, c'est
l'atmosphère qui les rend si détestables. Comme je pense à la belle, belle Italië! Les
enfants aussi regrettent Milan’.
Reeds in 't volgend jaar 1870, was zij daar terug, en vond weer een toevlucht bij
de familie Omboni. In 1873 ging zij te Venetië inwonen bij haren zoon Eduard, die
er een betrekking had gevonden op het kantoor Blumenthal & Comp. Op Lido, waar
het kleine gezin in het Châlet Suisse woonde, had men de aanvechtingen te verduren
van de koorts, geboren boven de stilstaande wateren van de l a g u n a m o r t a . Het
verblijf op dezen grond liet zich duur betalen. En de hereeniging van moeder en
dochter met den zoon duurde ook niet lang; spoedig deden zich bij de eerste de
verschijnselen op van de ingewandskwaal, die haar noodlottig zou worden. Toch
kwam het einde nog onverwacht. ‘Je souffre affreusement’, had zij te voren nog aan
hare vriendin geschreven. ‘On ne rit pas d'une colique’. Die krampen herhaalden
zich, en in Sept. 1874 kwam het einde. Zij stierf aan v o l v u l u s (darmkronkel). 't
Was de vriendinnehand van mevr. Omboni, die op het kleine protestantsche kerkhof
te Venetië een bescheiden grafteeken voor haar oprichtte, met het opschrift:
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EVERDINE H. DOUWES DEKKER décedée le 13 Sept. 1874. Son souvenir
vit dans le coeur de ceux qui l'ont aimée.
Uit getuigenissen, waarvan de doode zelve zeker nooit gedacht had dat ze openbaar
zouden worden, nl. uit hare brieven aan eene boezemvriendin, is 't gebleken dat de
Tine uit M a x H a v e l a a r geen bevallige fictie uit eens dichters brein is geweest,
geen ‘Tugendbild’ gesierd met de voordeeligste verven uit de kleurendoos der
verbeelding. Maar inderdaad eene superieure vrouw bezield met al de toewijding
der echtgenoote, al de opoffering der moeder en al de teederheid der vriendin.
Een voordeelig licht, zoowel uit de brieven van den vader als van de moeder, valt
op de figuur der dochter, de Nonni uit M a x H a v e l a a r . In 1860, toen zij met hare
moeder te Brussel woonde, was zij ruim drie
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P.C.J. EDUARD DOUWES DEKKER.

jaren oud; haar broeder Eduard een knaap van zeven. De moeder was tevreden
wanneer hare kinderen gezond en vroolijk waren en, naar zij schreef, ‘niet direct
mede lijden onder onzen tegenspoed’. De opvoeding van het meisje, d.i. hare
school-opvoeding was verwaarloosd; op haar elfde jaar kende zij lezen noch schrijven.
Niet zoozeer door het reizen en trekken, of door hetgeen men fatsoenlijke armôe
pleegt te noemen als wel door de eigenaardige opvattingen des vaders. ‘Ma Nonni
est plus sensible’, getuigde de

MEVR. A. DOUWES DEKKER-POST VAN LEGGELO.

moeder van haar, na over den zoon geschreven te hebben, ‘et je crois qu'elle a la
tendance pour jouir de la poésie de la vie’.
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FAMILIEGROEP MET MEVR. BASSANI, GEB. DOUWES DEKKER.

Zij was echter nog iets meer dan gevoelig; zij had eene artistieke natuur. 't Scheen
wel alsof de muzikale aanleg van het italiaansche volk, te midden waarvan zij hare
kinderjaren doorbracht, zich aan haar had meegedeeld; gaarne zette zij de viool aan
de kin. Gaarne ook hanteerde zij de teekenstift, en dat zij in latere jaren aan die
voorliefde niet ontrouw werd zou door meer dan een verdienste-
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lijke teekening bewezen worden. O.a. die van de oude vrouw (naar Rembrandt), eene
italiaansche bedelares oogenschijnlijk, welke de hand tot den aalmoes ophoudt. Zij
had ook eene bij vrouwen tamelijk zeldzame bedrevenheid in het schaakspel. Reeds
in Tine's brieven vindt men gewag gemaakt van een schaakboek, bestemd tot een
cadeautje voor Nonni; en in 1872 schreef de vader uit Wiesbaden aan zijn vriend
Roorda van Eysinga:

MINA KRUSEMAN.

‘Ik heb wel den bult van liefhebberij in dat spel, maar geenszins van 't meesterschap.
Ik schaak niet beter dan toen ik twaalf jaar was. Mijn kleine Nonni won reeds op
haar tiende jaar nu en dan een partij van mij.’
Later hanteerde zij ook de pen van de schrijfster. De italiaansche hoogleeraar, met
wien zij in het huwelijk trad, getuigde tegenover eene bezoekster: ‘Zij heeft zooveel
moois in de lade van haar schrijftafel verborgen, dat zij aan niemand wil laten zien.’
Toen hare moeder stierf was zij een meisje van ongeveer 17 jaar, en vier jaren later,
in 1878, vertoefde zij nog eens tien dagen bij haren vader te Wiesbaden. Maar, zegt
J.B. Meerkerk in zijne karakterstudie over Multatuli, ‘zij en haar vader begrepen
elkaar niet meer’. Zeker is het, dat Italië haar lief geworden was, dat zij noch naar
het land harer geboorte (Java) noch naar het vaderland harer ouders wenschte terug
te keeren. Zij huwde sedert met Francesco Bassani, professor in de geologie te Napels.
Daar ontving zij het bezoek van eene hollandsche reizigster, die in de ‘N.R.C.’ van
13 Aug. 1906 eenige indrukken van dat bezoek op het papier bracht.
Deze spreekt daar van het ‘prachtige palazzo’ in de Via S. Trinita Maggiore, waar
zij door signora Everdine Bassani geb. Douwes Dekker ontvangen werd. Zij schildert
haar af als eene lange slanke vrouw met een nog jeugdig uiterlijk, meer engelsch dan
nederlandsch, in wier fijne trekken zich zekere strengheid mengde met luim en ironie,
en die iets buitengewoon flinks en energieks over zich had. Doch hare herinneringen
aan Nederland lagen als een droom achter haar leven; zij was nu geheel italiaansche
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vrouw geworden. Zij zeide dat zij eene moeder vergood had, die om hare
zachtmoedigheid en gulheid algemeen vereerd werd. Haren vader had zij bewonderd;
maar zijne gedachten waren steeds op de toekomst gericht, en de enge kring van zijn
familie was niet genoeg voor zijn geest.
Het echtpaar Bassani had toen twee zonen, van welke de jongste, Mario, 20 jaren
telde, en student in de rechten was. Deze had in zijn uiterlijk het noordsche, zijn
oudere broeder het zuidelijke type.
Multatuli's zoon, Pieter Constant Jan Eduard Douwes Dekker, thans leeraar aan
de H.B.S. te Gouda, huwde met mej. Annette Post van Leggelo. Hij was de Max uit
M a x H a v e l a a r ; ook zijn wieg had op den indischen grond gestaan. Althans in
figuurlijken zin;
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Indië heeft vele bedwelmingsmiddelen, maar geen wiegen. Ware uit het vermaarde
werk des vaders ooit een dragelijk drama getrokken, de zoon zou allicht ten tooneele
zijn gevoerd; zijn plaats in M a x H a v e l a a r was daarvoor markant genoeg. Doch
ofschoon een tooneelspel van dien naam meer dan eens te Amsterdam voor 't voetlicht
werd gebracht, nimmer geschiedde dat op eene wijze zóó dat de verdienste van het
tooneelstuk eenigszins evenredig werd aan de verdienste van het boek En Multatuli
zelf zag dat boek nimmer in gedramatiseerden vorm.
Over 't algemeen had hij meer beslommering dan voldoening van zijne
tooneelspelen. Eerst was 't ‘De Bruid daarboven’, welke hij gaarne opgevoerd wilde
zien. Doch de onderhandelingen daarover brachten slechts teleurstelling. Zijn blijspel
‘Aleid’ zou onafgewerkt blijven. Toen ‘Vorstenschool’ verschenen was geloofde hij
in Mina Kruseman de persoon gevonden te hebben, in staat om de koninginne-rol
naar eisch te vertolken. Zij bezat zelfgevoel genoeg om zich door voorkomen en
talent volkomen voor die rol berekend te achten; zij had haar ‘timiditeitsbankroet’
reeds lang achter den rug.
In den aanvang was 't tusschen deze twee botertje tot den boôm. Uit Wiesbaden
schreef hij haar:
‘Zoo, beste meid, houd je zooveel van Vo r s t e n s c h o o l ? Ik eigenlijk ook, en
ben kwaad dat ze dat stuk niet spelen. Ik had het zoo graag eens gezien, zoowel voor
m'n genoegen als om te kunnen opmerken welke fouten er in zijn’.
Bij de ontstentenis van groote nederlandsche t r a g é d i e n n e s kwam de dilettante
Mina Kruseman hem voor als een soort van surrogaat. Zij eigende zich voor de
Louise-rol door hare figuur, een sprekend gelaat en zeker talent van voordragen; zij
was kweekelinge van Conservatoires en ‘professeurs de chant’ - 't zou met haar te
probeeren zijn.
't Kostte echter veel moeite om de schouwburg-directeuren tot eene opvoering te
belezen. Wat als letterkundig product een juweeltje was, deugde daarom nog niet
om door gekostumeerde menschen in een schouwburg vertoond te worden. En dan
die persifflage van 't koningschap! - men obstineerde zich immers, ondanks
tegenspraak, om in koning George den regeerenden koning van Nederland te zien.
‘Och, och!’ had Ed. de Vries gezegd, ‘de Vo r s t e n s c h o o l , dat is niet mogelijk;
u weet niet hoe ze hier vóór den koning zijn, en die scène....

MEVR. SIETSKE WIENECKE-ABRAHAMSZ, NAAR PLAQUETTE VAN J.C. WIENECKE.
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Ja, die scène van gekroonde onbeduidendheid, van nietige liefhebberijen ten koste
van het staatsbelang, dat alleen reeds maakte Vo r s t e n s c h o o l in de toenmalige
opvatting tot een incendiair stuk. Het gezelschap Albregt en v. Ollefen durfde er niet
aan. Maar eindelijk lieten Legras, v. Zuylen en Haspels er zich toe vinden. Mina
Kruseman zou als Louise optreden tegen f 125 per avond, hare kweekelinge Elise
Baart als Hanna tegen f 50; Multatuli zou f 25 ontvangen als d r o i t s d ' a u t e u r .
De eerste opvoering had plaats in Utrecht voor jong Holland (de Utrechtsche
studenten) maar toen was 't tusschen schrijver en tooneelspeelster reeds vuur en vlam.
De hartstochtelijke bladzijden van M i j n L e v e n bevatten van dien algeheelen
omkeer in beider gezindheid de geschiedenis. Dirk Haspels, de ‘zwarte duivelachtige
Haspels,’ gelijk hij door haar genoemd werd, speelde voor koning George, en deelde
later uit zijne herinneringen het volgende mee:
‘Dekker (hij was uit Wiesbaden er voor overgekomen) was vreeselijk, hinderlijk
bewegelijk, altijd even druk, en hij bleef vóór op het tooneel, en als je wat deedt
kwam hij met z'n neus op je liggen. Beviel 't hem
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niet, dan deed-ie 't voor, kranig hoor! dan zag je in eens zoo'n rol leven. En eenmaal
bij ziekte van Legras, en later toen Van Zuylen ongesteld was, is hij zelf ingevallen
in de rol van Spiridio en van Schukenscheuer, nee, maar voortreffelijk! Mina
Kruseman en Elise Baart speelden mee, maar dat was veel lawaai en 't viel erg tegen.
Ik hoor Mina nog afdraaien, op zoo'n toontje:
Wat is den arme 't schoon der lente? Niets!
Een sterrenhemel? Niets? Wat is hem Kunst?
Wat zijn hem tonen, tinten, geuren? Niets!
Wat is hem poëzie? Wat liefde?

‘Dekker, die op en neer liep in 't parterre, stond bij dat laatste woord in eens stil en
gilde haar toe: ‘juffrouw, zoo wil ik nog geen liefde van mijn keukenmeid!’
Ook de schouwburg-directeuren twijfelden ernstig aan Mina's talent, en zoodra
het gesloten contract het vergunde vervingen zij haar door mevr. Ten Hage. Ook
mevr. Kleine kwam in aanmerking, ofschoon mej. Kruseman als eene gekwetste
Juno daartegen opkwam:
‘Mevrouw Kleine is oud en leelijk, met een ingevallen borst en ronden rug, heeft
gespierde armen als een man en spreekt plat Amsterdamsch.’
Na deze twee vond de Louise-rol eene uitnemende vertolkster in Catharina
Beersmans (overleden Nov. 1899). Zij trad eerst den 25en Nov. 1875 als Multatuli's
tooneelkoningin op, en dit optreden werd door dr. M.B. Mendes da Costa in zijne
To o n e e l h e r i n n e r i n g e n herdacht met de regels;
‘Ik dweep heelemaal niet met dat stuk (Vo r s t e n s c h o o l ). Eer het tegendeel.
Daargelaten de vele andere gebreken, zijn alle personen p o p p e n , geen van hen
l e e f t , en de koningin is geen vrouw, maar enkel een opgewonden muziekdoos, een
draagster van i d e ë n . Nu evenwel eenmaal het stuk gespeeld is en wordt - en ondanks
zijn fouten juich ik van harte toe dat dat gebeurt - zou het geen grooter geluk te beurt
kunnen vallen dan dat mevr. Beersmans met de zware hoofdrol werd belast. Om deze
onmogelijke persoon (van Louise) zooveel menschelijkheid, zooveel ziel te kunnen
inblazen, moet men een artiste d i p r i m o c a r t e l l o zijn. Nadat de rol gecreëerd
was door de veel rumoer makende dilettante Mina Kruseman, heeft Catharina
Beersmans haar overgenomen, enz.’
Sedert werd de Louise-figuur nog voorgesteld door mevr. Julia v. Lier-Cuypers.
En ook, met meesterschap, door mevrouw Tartaud - Klein. In die mate dat, wanneer
er sprake is van eene Vo r s t e n s c h o o l -opvoering, al spoedig gezegd wordt dat
het succes van dit uit een dramatisch oogpunt zwakke tooneelspel twijfelachtig wordt
zonder d e z e tooneelkoningin. Zij ‘draagt’ het stuk.
Wanneer op den Multatuli-gedenkdag in Mei deze welsprekende pleitrede voor
de rechten van den mensch weder ten tooneele wordt gebracht, en het portret van
den schrijver staat als eene conventioneele hulde te midden van bloemen en
lauwerkransen op den voorgrond, dan zullen Multatuli-vereerders zich wellicht gaan
verbeelden dat die beeltenis begint te leven. Als op de wijze, door Heine zoo schoon
in zijn gedicht uitgedrukt.
Welk van zijne portretten zal men daarvoor nemen? En bestaan minstens een half
dozijn; daaronder het portret met den mantel gereproduceerd in E i g e n H a a r d en
dat genomen werd naar eene kleine fotografie in het bezit van zijne vriendin mevr.
Marie Anderson. Zijn jeugd-portret vormt voor het jeugd-portret van zijn eerste
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vrouw geen onwaardig pendant. Op de keerzijde van de afbeelding, welke tot model
diende voor de hierbij gevoegde, was de tijd der vervaardiging aangegeven door de
regels uit M a x H a v e l a a r :
‘Havelaar was een man van vijf-en-dertig jaren. Hij was slank, en vlug in zijne
bewegingen. Buiten zijn korte en bewegelijke bovenlip, en zijn groote flauw-blauwe
oogen die, als hij in kalme stemming was iets droomerigs hadden, maar vuur schoten
als een groot denkbeeld hem beheerschte, viel er in zijn voorkomen niets bijzonders
op te merken. Zijn blonde haren hingen sluik langs de slapen, enz.’
Latere portretten dragen de kenmerken van geestelijk lijden. En ook van lichamelijk
lijden, van ontbering. Enkele schijnen te dagteekenen uit zijne hongerperiode; een
tijd waarin hij zichzelf tegenover eene jeugdige vriendin beschreef:
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‘Ik ben, ja dat begrijp je, mager “comme un pain bénit.” Maar toch zie ik er jonger
uit dan ik ben. Ik ben zeer gefatigeerd, bleek, met omkringde oogen, maar daar ik
vlug ben in bewegingen geloof ik nog altijd dat ik meer lijk op 'n jong mensch die
er oud uitziet, dan op iemand van 42 jaar.’
Een ander portret was bestemd tot handelsartikel. Tijdens hij een paar
zolderkamertjes betrokken had bij den boekhandelaar R.C. Meijer (d'Ablaing van
Giessenburg) toenmaals in de Kalverstraat gedomicilieerd, had hij het plan opgevat
om als bestaansmiddel eene courant op te richten, welke de strekking zou hebben er
toe bij te dragen ‘'t Contagium dat er heerst in onzen staat’ te genezen. Die courant
wilde hij liefst buiten de handen der geldschieters houden; de eerste kosten moesten
gevonden worden uit den verkoop zijner portretten, eigenhandig onderteekend. Voor
tien gulden kon men Multatuli's handteekening hebben en zijn gesteendrukt portret,
voor vijftig gulden een fotografisch dito.
‘Duur?’ - och, aan niemand kan deze zaak zooveel kosten als ze m i j kost.’
Maar dit werpanker in den bodem der nationale belangstelling wilde niet vatten.
Meyer zou die portretten verkoopen, en hij bleef er evenzeer mee zitten als met de
actiën van zijn eigen assortiments-boekhandel. De allereerste uitkomst van deze
onderneming was: dat de fotograaf te Brussel, die de portretten gemaakt had, (Cesar
Mitkiewicz) er niet voor betaald werd. De bederfwerende courant bleef toen van zelf
achterwege.
Wanneer de Multatuli-tentoonstelling tot stand komt, waarvoor reeds een vroeger
geslacht het plan opvatte, en welk denkbeeld onder de thans aangebroken
Multatuli-herleving op nieuw naar den voorgrond is gekomen, dan zal eene
chronologisch geordende reeks Multatuli-portretten er voorzeker de aandacht trekken.
Evenals de portretten van zoovele personen, die eenmaal tot den dichter-denker in
nauwe betrekking stonden. Onder de vriendinnen van zijn middelbaren leeftijd b.v.
mevr. Marie Anderson, thans te Mainz woonachtig, bekend door haar werkje U i t
M u l t a t u l i ' s l e v e n ; en mevr. S. Wienecke-Abrahamsz, de ‘Sietske’ uit de
B r i e v e n , welke hare persoonlijke herinneringen aan den schrijver onlangs in het
tijdschrift N e d e r l a n d in het licht gaf.
Met veel volharding en veel piëteit hebben sommige landgenooten, onder hen
minstens twee stadgenooten (Amsterdammers) bijeengebracht al wat op den schrijver
van M a x H a v e l a a r betrekking heeft: de oorspronkelijke edities zijner werken,
brochures, portretten, polemische geschriften, zegels, autografen, clichés, advertenties,
courant-uitknipsels, enz. Enkele dier verzamelingen zijn reeds weder verstrooid
geraakt; zoo werd in Maart 1907 door Mart. Nijhoff in Den Haag eene collectie
Multatuliana gekocht die ‘uniek’ genoemd werd, en bijeengebracht was door wijlen
J. Emile Engelberts.
De tijd schijnt gekomen te zijn dat men al deze verspreide gedenkstukken weder
bijeen zal brengen onder één gezichtsveld, als eene hulde en eene herinnering aan
den man ‘die veel gedragen heeft’. Een man, die zich eene geheel eenige plaats
veroverde in de republiek onzer letteren en die, zoolang de nederlandsche taal
gesproken zal worden, verdient geëerd te worden zoo niet als mensch, dan toch als
apostel der vrije gedachte, als onvergelijkelijk taal-virtuoos en als machtige koloniale
agitator.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 20

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 20

332

Gijsbert en Ada.
Roman,
door Peter Dumaar.
XI (Vervolg).
Zoo gingen eenige schoone dagen heen. Ada bezocht met Gijsbert meermalen het
kerkje, zelfs laat in den avond, daar het nooit gesloten werd en het kleine verlaten
heiligdom dan inniger zijn verleden scheen te openbaren. Het was een diepe
schemerige ruimte, welks houten gewelf oude geheimzinnige figuren versierden. In
het choor, waar slechts eens in de maand dienst was, zagen zij nog een klein stuk
glas-schildering, misschien wel uit de twaalfde eeuw, zoo schoon en diep waren de
kleuren, zoo sterk de lijn. Op de trappen lagen hooi- en gras-sprieten, gebracht door
de vogels die in de verlaten torenkamers nestelden. Bovenin hing een klok van bijna
menschenhoogte, een oud gietwerk met gothisch randschrift. Een kleine slag er tegen
gaf een wonderlijke muziek, een heerlijk-klaar geluid, dat van heel ver scheen te
komen. Op het midden van den dag werd die klok geluid door den eersten den besten
boerenknecht die, verlangende naar zijn maaltijd, langs kwam. De kerk was, vertelde
Jet, uit den tijd van Willem den Veroveraar, die ergens uit deze streken met zijn vloot
naar Engeland was weggezeild.
Daar vaak langen tijd zwijgend zittend op de treden der torentrap of op de bank
der portiek, was het hun of de geest der oude tijden hen omgaf, die in dit ruige land
nog ongestoord was blijven leven. En het werd Gijsbert, zwervend op de eenzame
falaises of door de laantjes van het gehucht rondom het kerkhof, een troostrijke
gewaarwording, dat al wat hij zag, ook zoo door de oogen dier oude Normandische
krijgers en zangers was gezien. Het was een gewaarwording die hij meermalen
ondervonden had en later nog zou ondervinden, als een der heerlijkste die hij kende,
daar hij de vergane tijden bleef liefhebben om hun harmonische schoonheid van
natuur- en menschen-werken. Zoo had hij eens de heiden en dennewouden gezien
van Nora's dorp.
Met nog een ander kind maakten Ada en Gijsbert kennis, den jongen schapenhoeder
van de eenige aanzienlijke hofstede van het gehucht. Hij heette André en was een
verstandige gevatte knaap, die, daar hij met zijn ouders, arme daglooners, op voet
van oorlog leefde, liever bij zijn schapen in den stal sliep dan thuis. Eens op een
avond verrasten zij hem, zingend op de eenzame falaises, bij zijn kudde. Het was in
een sombere schemering, onder zware wolken, terwijl een fijne regen over de landen
en de al duistere wateren streek. Onder het strooscherm dat de herders behoedt voor
regen en sneeuw, zat hij op zijn bank een oud Bretonsch liedje te zingen. Zij luisterden
glimlachend en vertoonden zich eerst toen hij geëindigd had. Hij ging met hen mede
en bracht zijn schapen ter kooi, want hij wilde graag vroeg weg naar Malville, om
het feest van S. Michel mee te vieren. Gijsbert vroeg hem of hij al een meisje had
om mee te dansen, waarop hij antwoordde: Non, je chercherai une fille pour danser
et coucher avec!
Dit antwoord van den woesten jongen, op den verlaten weg in het vreemde gehucht,
bracht een ongekende verwarring in Gijsbert, die den knaap zijne vrijheid benijdde,
waarin hij den nacht kon vieren zooals hij wou.
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Hoe gelukkig zijn zij, fluisterde hij tot Ada, die naast hem achter Jet en den herder
liep. Zij gaan waar zij willen, onbewust, en doen naar hun begeerten op een leeftijd
als wij ons beheerschen moeten en het leven niet in zijn volheid mogen kennen.
Ada zag hem aan en al kon hij in het duister der laan hare trekken niet
onderscheiden, toch zag hij verwijt en droefenis in hare oogen, die zij spoedig weer
afwendde. Hij voelde dat hij haar diep had gegriefd en dat zij vuren in zijn hart
vermoedde, die hij zelf er diep verborgen en voor anderen onzichtbaar had gedacht.
Eens was hij met Ada tegen den avond naar zee gewandeld en over een steil
verbrokkeld pad langs den muur der rotsen afgedaald naar het strand. In de verte, al
verhuld
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in den grijzen schemer van September, lag een kleine badplaats, wier huizen nu de
schoonheid van het landschap niet, als des daags, verstoorden.
De avond is vergoelijkend, zei Ada. Dat komt zeker doordat hij zoo wijd is.
Achter hen stond de dreigende wand der falaises met zijn grotten en overhangende
rotsblokken. In het Zuid-Westen verscheen de gele maansikkel achter een wolk die
door den blauw-groenen hemel dreef. En daar waar het licht verzonken was aan den
horizont, leek een stroom van donker bloed te vloeien over de onstuimige wateren.
Gijsbert nam Ada's hand en kuste die. Maar weer zag zij hem aan met dien glans
van droefheid in de oogen, dien hij eenige avonden te voren reeds had gezien.
Wat is er, Ada? vroeg hij. Maakt de wilde natuur van dit land je treurig, de herfst
en de eenzaamheid?
Zij antwoordde eerst niet, maar keek strak voor zich uit over den somberen oceaan.
Toen zeide zij: Begrijp je er dan niets van, Gijs?
Ben ik weer ruw geweest, Ada? vroeg hij.
Je hebt me teleurgesteld, was haar antwoord. Ik had gedacht dat je mijn vertrouwen
niet beschamen zou. Dat ik je vroeg, op Jets verzoek, hierheen te komen, was
heelemaal een bewijs van vertrouwen. Maar je hebt alles verbroken....
Nog begreep hij haar niet. Maar zij ging voort: Dacht je dat ik niet alles in je oogen
zag? En niet alles hoorde uit je stem? Dien avond toen André naar het feest van S.
Michel zou gaan, zag ik ook op jouw gelaat dingen die ik verafschuw, vooral... daar
ik vrees dat ze ook tegen mij gericht kunnen worden. Ik herken je oogen niet meer.
Je trekken zijn hard. Zoo hadt je niet hier mogen komen.
Hij kon haar niet antwoorden, want hij schrok van de helderziendheid harer ziel.
Ja, het was waar: weer was in hem ontwaakt die begeerte naar het onbekende genieten
des levens, zooals hij het in de Mei-maand, kort voor Nora's scheiding, gevoeld had.
Toch trachtte hij zich te verdedigen: Ben ik dan niet jong! zeide hij. Ik ben in een
ver land, vrij en ongebonden.... Waarom mag ik dan niet het leven genieten? Wat
weerhoudt mij?
Hij begreep niet de duistere diepte en de scherpe wreedheid zijner woorden
tegenover deze jonge vrouw. Ada's oogen moeten vol tranen zijn geweest, want in
de schemering van den wilden zee-avond zag hij hun anders klaren glans nu als door
nevelen
Stil, Gijs! zeide zij. Je begrijpt mij niet,... je kunt mij zeker nog niet begrijpen!
Zij stonden op van de kille steenen en klommen tot den top der falaises, waar zij
zwijgend over de donkere velden in de richting der hut terugkeerden.
Voor Ada was de schoonheid van het eenzaam leven in dit vreemde land nu duister
omfloerst door de herinnering aan dien avond. Zij sprak weinig tot Gijsbert en
vermeed het alleen-zijn met hem; maar in zijn door eigen ontroeringen verblind
gemoed drongen haar weerzin en het lijden van haar hart niet door.
Eens echter werd haar blik, dien zij zelden meer tot hem wendde, opnieuw verzacht.
Zij keerden terug van hun dagelijksche schemerwandeling met Jet langs een eenzame
hoeve, waarboven de volle maan rood en treurig tusschen bleeke nevel-strepen
verscheen De weide rondom was stil, maar het duister geboomte ruischte zacht in
de eerste koelten van den nacht. Zoo onwerkelijk waren de fluisterende geluiden, de
verre zee, een klokje dat ergens aan den horizont begon te kleppen, zoo vreemd was

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 20

het licht van den verschemerenden dag en den rijzenden nacht-glans boven het
eenzaam en donker huis, dat Gijsbert stil bleef staren en Ada's nabijheid niet bemerkte.
Wat is er, Gijs? vroeg zij, de rust en zachtheid zijner trekken dankbaar ontvangend.
Dat huis daar, antwoordde hij, is zoo donker onder het zeldzame licht, als een
reusachtig graf-monument. Zoo zag ik het een oogenblik, en ik dacht aan Nora.... 't
Is heel vreemd; mijn gedachten waren ver weg... of wel, zij was hier nabij, zij lag
dood onder dat groote zwarte graf. Ach, 't is onzin,... 't is al weer voorbij! zei hij
glimlachend.
Toen zag zij hem de volgende dagen met zachter oogen aan, maar de droefheid
was er niet verdwenen.
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Die schemer-wandelingen waren naar de oude kerkjes der omstreken. Teruggekeerd
in de hut, las Jet hun de legenden dier vergrijsde heiligdommen voor uit een boek,
dat zij op een der Seinestalletjes te Parijs gevonden had, en de eentonige deining
harer stem, soms klinkend alsof zij van lang-geleden droomen verhaalde, bracht
hunne verbeelding in de oude vergane werelden. Jet had veel gezworven in Bretagne
en Wales en wist ook van haar verblijf onder het boeren-volk zonderlinge verhalen
te doen. Als Gijsbert de beide jonge vrouwen had weggebracht en weer alleen in de
forge huisde, zat hij soms tot diep in den nacht in Jets legendenboeken te lezen, en
als hij om zich heen zag door de flauw verlichte hut en onder de ruisching der
populieren de verre branding op de rotsen hoorde, als hij geen geluid van menschen
vernam in den treurenden herfstnacht, dan, opziende, besefte hij vaak zijn eigen leven
niet meer in dezen tijd, maar voelde zich in andere eeuwen.
Het waren de legenden en liederen der Celtische zangers Aneurin, Liwarc'h-Henn,
Taliessin en Merzin, liederen van wilden strijd en oorlogsroem, van melancholischen
ouderdom en bepeinzing der wereldsche ijdelheid, die in hun klagend-zingend rythme
de herinnering aan de oude, wellicht op hen geïnspireerde zangen der Angel-Saksen
wakker riepen:
‘De wind murmelt, zoo zong de grijsaard Liwarc'h-Henn; de top der wouden is
wit; het hert is snel; de bergen zonder dauw; zwak is de grijsaard; hij beweegt zich
met moeite.
Wordt dit blad niet geslingerd door den wind? Wee wie daarvan het noodlot heeft!
Het is oud, hoewel het in dit jaar werd geboren.
Wat ik jong-zijnde liefhad, is mij gehaat; de dochter van den vreemdeling en het
grijze ros; ik ben hun tot niets meer goed....
Zij beminnen mij niet meer, de jonge meisjes; niemand heft mij op; ik kan niet
meer bewegen. Wee, o Dood, gij zijt mij niet genegen.
Welk droevig lot werd voor Liwaric'h bestemd, den nacht dat hij gebaard werd;
lange weeën zonder bevrijding van last....’
Het was op de stille morgenuren dier dagen dat hij, alleen aan den rand der falaises
zittend, wellicht eenigszins onder invloed van wat hij gelezen had, een kleine ballade
in zijn schetsboek schreef, waarbij de gedachte aan zijn verhouding tot Ada als een
verre werkelijkheid achter de gestalten van dezen droom bewoog:

De Stem der Zee.
Wanneer de herder eenzaam dwaalde
Op ruwe velden langs de zee,
En bleek de dag ter kimme daalde
Met glans van onuitspreeklijk wee,
Dan zag hij naar het donkrend oosten
Waar uit haar slot de jonkvrouw trad,
Wier leed geen vorsten konden troosten,
Dat dieper zocht dan aardschen schat
En aan de parel-grijze waatren
Zat zij dan stil in mijmering
En luisterde uren naar het klaat'ren,
Tot uit de late schemering
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De wilde herfstnacht werd geboren
En 't woud rondom het hooge huis
Den zang der bladeren deed hooren,
Schooner dan golf- en wind-geruisch
Nog ging de jonkvrouw niet ter ruste;
Zij dwaalde door 't november-woud,
Terwijl des herders lippen kusten
De plek waar hij haar had aanschouwd.
Eens, toen de laatste loovers vielen,
Zag hij haar aan 't al scheem'rend strand
Voor de ongestuime waat'ren knielen,
Heffend haar kleine trotsche hand;
En voor het eerst zijns levens hoorde
Hij hare stem, zoo vreemd en schoon
Als rezen uit de zee haar woorden
Van een verzonken konings-troon:
‘O zee, waarom zijt gij geen wezen
Als ik, geboren in den tijd,
Dat ik in uw diep oog mocht lezen
't Wonder van uwe oneindigheid....
O zee, de ziel der stervelingen
Is klein, maar de uwe godlijk-groot.
Konden uwe armen mij omringen,
Ik ging gezaligd in den dood.’
De herder hoorde hare beden
Van ver, en wat hij jarenlang
Om haar in stilte had geleden
Klaagde in hem op met wilden drang.
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En tot haar in wier zee-grijze oogen
Het zijne nooit te staren dorst,
Ging hij, en over haar gebogen
Kuste hij haar gelaat en borst,
Zeggend: O vrouw, rust in mijne armen,
Ik heb de zee lief zooals gij;
Laat mij uw donker hart verwarmen,
Koud en meedoogenloos is zij! De trotsche jonkvrouw liet den herder
Neerliggen aan haar hart en sprak:
‘O wonder! reikt uw wezen verder
Dan de einder van uw rieten dak?
Maar ach! een kroon houdt ons gescheiden,
Den herdersknaap van 't koningskind,
En bitterst moet op aarde lijden
Wie meer dan goud een ziel bemint.
Ach, ga van mij! Wat meer begeeren
Dan 't weten dat de oneindigheid
Nog afglanst in deze aardsche sferen!
Gij hebt mijn ziel van smart bevrijd.
Ach ga! wij hebben saâm gevonden
Den kus die kort maar godlijk is;
En de allerhoogste levensstonde
Bloeit ééns,... dan is 't weer duisternis.’
Hij ging en zag de schemeringen
Verbleeken in de wilde lucht,
En hoorde ver de wouden zingen
En ver der golven droef gerucht.
Trotsch zwierf hij als een machtig koning
En hoorde uit 't diep van de' oceaan,
Zijn goud-gewelfde oneind'ge woning,
Een wonder juub'len opwaarts gaan.
Het was Haar stem, de wel-beminde,
Die zong van 't goddelijk verleên
En juichte dat zij eens mocht vinden
Op aarde 't schoon der eeuwigheên.
Hij hoorde, en in zijn zwerversoogen
Zag elk den raadsel-vollen droom
Der ziel, die hoog werd opgetogen
Uit 's levens duistren wervel-stroom.

In die morgenuren ook teekende Gijsbert. Op een grijs vel papier bracht hij in fijne
potloodlijnen Ada's peinzend profiel, den ietwat spottenden en toch melancholisch
gebogen mond, de ernstig-klare oogen, de wilde blonde haren warrend langs gelaat
en hals en voorhoofd. Ook de beeltenis van Florentin, den kleinen ganzenhoeder,
teekende hij. Groot en wijd waren zijne oogen in het fijne Angel-saksische gelaat,
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dat zoo anders en dieper van wezen geleek dan de stoere Noormannische kop van
André.
Het was ver in October toen Gijsbert afreisde, door Jet en Ada tot het naaste station
gebracht. Laat op den middag verliet het schip de haven. Nog lang staarde hij naar
de grijze lijn der falaises, waar hij, ergens ginds in een vergeten en eenzaam gehucht,
zulke schoone maar vaak stil-smartelijke dagen had doorgebracht. En eerst toen hij
van de verre kust niets meer zag in den regenzwaren nacht der zee, ging hij rusten.

XII.
Een paar etmalen later, na middernacht, stond Gijsbert voor zijn ouderlijk huis en
belde. De straat was al donker; slechts enkele lantaarns brandden. Hij hoorde een
raam openschuiven en vernam zijns vaders stem. Hoe dankbaar en verblijd was de
oude man toen hij zijn zoon, van wien hij heimelijk bijzondere verwachtingen had,
weer gezond en wel in huis zag. Nog langen tijd bleef Gijsbert aan 't bed zijner ouders
van zijn reis vertellen en eindelijk ging hij weer naar zijn zolderkamertje.
Den volgenden dag begon het vroegere leven opnieuw. De colleges waren sinds
een paar weken aangevangen en dus zat ook hij weer op zijn plaats in de grauwe
academiezalen. Maar het scheen er hem nog troosteloozer dan te voren. Hij dacht
aan de zonnige velden op de falaises, aan de roode najaarsbosschen, aan den grijzen
kerktoren, aan de wilde golven en de vrij ronddolende herdersknapen.
Toen kwam ook de herinnering aan Nora gestadig sterker tot hem. Gaat zij nog langs
diezelfde straten als voorheen, is haar gelaat nog bloeiend-schoon als in die jaren
van verrukking, of zouden zij beiden zoo veranderd zijn na de smartelijke scheiding,
dat zij elkanders trekken niet meer zouden herkennen.... dus waren de vragen die hij
zich stelde als hij gebogen zat over zijn studieboeken, maar na eenige uren nog geen
zin gelezen had.
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Op een middag ging hij naar Amsterdam, zijnen ouders voorwendend dat hij den
uitgever zijner houtsneden moest spreken. Lang wachtte hij in de kille
November-schemering, schuilend onder een oude poort, tot hij eindelijk de bekende
gestalte zag, langs de vroegere wegen komend, langzaam en het hoofd in gedachten
gebogen. Daar naderde zij, zoo ging het in een siddering door zijn wezen, die hem,
onbewust wellicht, zoo vele heerlijke droomen had geschonken, zij in wie hij eens
al de pracht der hem ontwakende natuur had meenen te streelen en te vereeren....
Hij trad naast haar en zeide: Nora!
Uit haar mijmering schrok zij op, en terwijl hare oogen plotseling in koude toorning
straalden, wees hare hand met overtuigd gebaar hem terug:
Nooit meer, nooit meer! sprak zij, en in haar stem was alle oude teederheid
gestorven. Waarom nog te komen.... Wij hebben niets meer met elkaar gemeen.
Hij bleef sprakeloos staan en zag haar verdwijnen in de kille schemerdamp der
stad. Daar waren geen andere woorden noodig: hij had gezien dat hare ziel ver weg
leefde
‘dat zij elkander in het Paradijs niet zouden wederzien.’
Eenzaam stond hij nu in de sombere woeling der stad, die hij vroeger met haar in
hoopvolle fluistering had doorzworven, en het verwonderde hem dat hij zijn wilde
pijn niet uitschreide over die ijlende menigten, in den kil-verstervenden dag. Den
schoonen droom wist hij nu voor goed gebroken, daar hij, hoewel even slechts, met
eigen oogen diep in Nora's ziel had geschouwd. En het werd rustig in hem, de rust
van het onherroepelijke.
's Avonds schreef hij zijn laatste woorden voor Nora:
Hoort Gij die stem wel uit het niet-zijn klagen,
De stem van 't kind
Dat nooit het schoon der lichte dagen
Heeft mee-bemind?
Ons kind zit wachtend aan den zoom van 't leven
In bangen nacht
En weent om u en mij, die bleven
Ver van zijn klacht.
Het wacht daar stil, sinds de eerste heilge woorden
Van hart tot hart,
En 't weende niet,... totdat het stoorde
Een kreet van smart.
Van smart uit het schoon leven, wreed verloren
Voor ons, voor hem...
Dat klagend kind wordt nooit geboren:
Hoort Gij, verloren liefste, wel zijn stem?

Na een maand, laat in het najaar, kwam Ada thuis. Zij zou met Jet nog te Parijs zijn
gebleven, als niet een ernstige ziekte harer moeder haar naar huis had geroepen.
In die wintermaanden zag Gijsbert haar slechts zelden. Het rustig werkvertrekje
bleef gesloten, want Ada bracht hare dagen op de ziekenkamer en in huishoudelijke
bezigheden door. En zoo ging de tijd voort en de kentering van het jaargetijde naderde
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met wilde en sombere stormvlagen. De dagen waren aldoor eender geweest en de
morgenstonden en de avonden. Maar het innerlijk gebeuren werd bewogen door
strijd. In Ada was, na jaren-lange weifeling, de zekerheid gerijpt eener andere
levensroeping, dan die zij zich had gedroomd in jonge verrukking om de schoonheid
der beeldende kunsten. De afzondering van het kunstenaarsleven, in de stille
werkkamer of onder het haar welbeminde geboomte der wijde natuur, voldeed niet
aan Ada's gemoed, dat naar het onbegrensde menschenleven een trek gevoelde, die
in den eenzamen dichtersdroom niet bevredigd werd. Zij voelde dat hare daden voor
de schoonheid niet van zoo groote beteekenis waren, dat zij om huns zelfs wille
mochten staan in het leven. De bekommernissen dier duistere wintermaanden hadden
haar sterker dan alle zorg van vroegere jaren doen beseffen, dat tegenover de schokken
en hevige angsten des levens niet de kunst hare ziel in evenwicht zou bewaren, maar
dat er daden toe vereischt werden te midden harer mede-menschen, daden van
hulpvaardigheid die hare gedachten zouden wegvoeren uit de sfeer van zorg en nood
over eigen leven. Hare ziel, zij voelde het, was niet van die uitverkorenen, die de
teederste bewegingen van het innerlijk leven weten te uiten in harmonisch-volkomen
vorm; wellicht had ook
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een lichamelijke oorzaak deel aan dit onvermogen, daar toch hare verlangens sinds
vele jaren naar de hoogere daden der kunst en der schoonheid hadden gestreefd. De
sedert jaren onder 't volgen eener strenge leefwijze verbeide opbloei harer lichamelijke
krachten had vergeefs zich laten wachten. Geringe inspanning had altijd een
vermoeidheid van den geest ten gevolge, die haar heele wezen verdofte. Het werd
een dagelijksche stoornis in haar geestesleven, want zonder een onbelemmerde
beschikking over haar denkvermogen kon haar tot onderzoeken en analyseeren
geneigde kritische geest zich geen levensbeschouwing opbouwen, die een wapen
zou kunnen zijn tegen de slagen van het bestaan. Haar arbeid groeide niet; zij voelde
zich onvruchtbaar staan in het leven en weerloos en zonder hoop. Immers, had er
niet een natuurlijke aanleg bestaan voor dien machteloozen toestand? Zich-zelve en
haar vruchtelooze idealen verlangde zij te vergeten, en nu, gedurende de ziekte harer
moeder, had zij besloten tot een nieuwen gang van haar leven. Zooveel hare krachten
toelieten, zou zij praktisch gaan werken in een voor haar onbekende wereld.
Zoo waren dan, uiterlijk, de dagen eender geweest, en de morgenstonden en de
avonden. En zoo was het leven voortgegaan. Maar in Ada's houding tegenover
Gijsbert was een zoo groote verandering gebleken, dat hij eindelijk op een avond,
toen zij alleen waren, niet langer zwijgen kon en vroeg: Wat is er in je gebeurd, Ada?
Waarom is de oude vertrouwelijkheid weg en ben je al die maanden, na je weerkomst,
zoo koel en teruggetrokken?
Angstig zag zij tot hem op: Had hij het dan nog niet begrepen.... Toen sprak zij
langzaam, als met weerzin, en vaak zwijgend in bepeinzing harer woorden: Ik heb
een zwaren winter met mijzelf gehad; daardoor voel ik me nog zoo weinig in staat
om over eigen dingen te praten. En nu eisch je dat van me.... Wel wist ik dat er
tusschen ons nog gesproken moest worden, maar ik begon te hopen, dat je 't me nog
langen tijd zou sparen.... En toch begrijp ik, dat je niet hebt kunnen wachten. Jij bent
gezond en staat met normale verlangens in 't leven en kunt normale rechten doen
gelden. Daarbij weet je niet wat ik de laatste jaren geleden heb en hoe ik waken moet
tegen nieuwe schokken en nieuwe verwarring. Ik mag mij nu niet in intieme
levenszaken verdiepen. Vóór alles moet ik behouden, wat ik met veel moeite dezen
winter aan kalmte heb verworven, want moeders herstel hangt daarmee nauw samen.
Zij heeft zich verleden herfst erg bezorgd gemaakt over mij en nu moeten wij van
ons gelaat alles verre houden, wat haar eenigszins verontrusten kan....
Zij zweeg en boog zich over haar borduurwerk, zoodat hij haar gelaat niet kon
zien. Toen waagde hij zijne woorden te herhalen, daar hij haar niet begreep.
Maar waarom, Ada, vroeg hij weer, die verschrikkelijke koelte in je gelaat
tegenover mij? Is dit de oude vriendschap tusschen ons? O, geef geen halve
vriendschap! Dan liever niets meer.
Zij zag hem warmer aan en zeide: Denk niet dat je mijn vriendschap verliezen
zult. Ik geloof dat het niet meer zal kunnen. Deze winter is een proef geweest. Er
was sinds ons samenzijn in Normandië in mij iets gebroken: 't vertrouwen in je
fijngevoeligheid en kieschheid. Ik kon er nooit met je over spreken, want het had me
te zeer geschokt,... alleen deed ik je voelen, dat alle vertrouwelijkheid moest
ophouden. Heb je dat dan nooit begrepen? Ik dacht dat ik 't je nooit zou kunnen
vergeven, maar 't is gebleken dat ik dat wel kan, nu uit je oogen langzamerhand dat
verdwenen is, waarvan ik zoo'n afkeer heb en wat me 't leven deed zien als enkel
akeligheid, niet voor menschen te dragen. Nu is de pijnlijke herinnering wat
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verflauwd. Vergeven doe ik 't vooral hierom: ik heb meer en meer begrepen dat ik
't je moeilijk maakte door de passiviteit van mijn hersens, die mij nooit snel genoeg
deden reageeren. Te veel moest ik aan je overlaten. En dat schijnt te zwaar voor een
man. Voor mij is Normandië één ellende geweest, één stuk verknoeid leven. Ik snakte
later naar frischheid, en daartoe zocht ik vergetelheid van 't oude en geheel nieuwe
indrukken. Maar dezen winter kon

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 20

338
ik hier niet worden gemist. Ik wilde....
Weer zweeg zij en zag, tusschen de opengeschoven gordijnen, in de donkerte van
den tuin, waar de Maartsche vlagen door het zwarte geboomte gierden.
Wat bedoel je? vroeg Gijsbert.
Ik wilde ander werk, vervolgde zij. Wat geeft mij dat armelijk geteeken dat ik doe!
Ik wilde een drukken werkkring in andere omgeving, die de herinnering aan herhaalde
sterke gewaarwording van levens-ongeschiktheid, en vrees daardoor, zal doen
verdwijnen en mij de oude onbevangenheid terug geven. Zoolang moet ik mij
onafhankelijk houden van anderer levensgeluk. Het leven in al zijn volheid leven is
voor mij niet weggelegd; fysiek kan ik het niet, en dus ook psychisch niet. Jij zult
wel denken, zooals ieder die 't niet bij ondervinding heeft: de ziel leeft en groeit toch,
al lijden wij fysiek, en de geestkracht ontwikkelt zich wel. Zie, dat is heel mooi en
voor velen een redding, maar als het hoofd zóó moe is, dat alle denken en
gewaarworden onmogelijk blijkt en als dat een bijna doorloopende toestand wordt,
is dan nog ‘leven’ mogelijk in den vollen zin? Alle energie is dan noodig om dien
toestand te dragen en te blijven hopen, maar levensgenot is uitgesloten, en de
oogenblikken van felle opflikkering, dat je 't leven wel aan durft en ziet hoe heerlijk
het zou kunnen zijn, geven geen troost meer, maar schrijnen diep.... Hoe ik ook deel
in je leed om Nora's verlies en begrijp dat je juist nu sterk de behoefte hebt, je aan
een ander te uiten, ik kan je niet helpen... 't Klinkt wel heel koel en beredeneerd,...
maar geloof dat ik het erg naar vind. Nu heb ik geen levensrechten en verlangens,
en wensch geen intiemen omgang met menschen, buiten den arbeid.
Het is moeilijk voor mij, Ada, zei Gijsbert, moeilijk om je koelheid te dragen...
en die halve vriendschapsverhouding.
Vergeef me, als ik je 't leven verzwaar, was haar antwoord. We moeten nu eenmaal
allen wat voor en van elkaar dragen. Dat je geen halve vriendschapsverhouding meer
dulden kunt, begrijp ik. Al lang geleden, en dikwijls, meende ik dat het beter voor
je was, me niet te zien. Wil je dus 't één of 't ander, spreek en zie mij dan niet meer.
Maar ontneem me niet den troost, dat het je leven versterken zal. Ik zou 't er niet
meer bij kunnen dragen, een ander ongelukkig te hebben gemaakt.
Zij zag hem vriendelijk in de oogen, als om in de diepten van zijn wezen eenige
zekerheid te aanschouwen.
Ik beloof je, ik zal sterk zijn, sprak hij. Ik zou ook jou niet ongelukkig kunnen
zien.
Er kwam een dankbare glimlach om haar mond, terwijl zij hernam: 't Leven schijnt
toch al zoo noodlottig, niet waar Gijs? Ben ik lichtzinnig geweest, dat ik dezen winter
zoo vaak je wel heb willen zien? Toen zachtere gevoelens en rust in je oogen
terugkwamen, was het ontmoeten me niet pijnlijk meer en werden je bezoekjes een
welkome afleiding van de angstige zorgen hier.
Wees dan niet zoo koel meer, Ada, smeekte hij haar. Dat kan ik niet dragen. Als
ik je niet liefhebben mag, laat me je dan mogen bewonderen in een andere
genegenheid, maar laat mij het niet... vriendschap noemen! Ik houd niet van dat
woord.
't Is maar een woord, glimlachte zij.
Ik wil je zoo graag begrijpen, antwoordde hij. Maar 't valt mij soms zoo zwaar....
Weer keek zij hem treurig aan: Wil je dat waarlijk? 't Is mij nog nooit gebleken.
Je bent immers altijd tevreden, als je zelf maar begrepen wordt.... En hare laatste
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woorden dien avond waren: Ach Gijs, ik geloof niet dat jij ooit uitkomst vinden zult,
zoolang je niet even hevig begeert een ander te begrijpen, als begrepen te worden.
Enkele weken later, op een guren voorjaarsdag, werd Gijsberts vader ernstig ziek.
Dagen lang bleef hij te bed en werd zwakker en zwakker. 's Nachts waakten zijne
huisgenooten bij hem, daar de koorts vaak hevig was. Juist in die nachten zat Gijsbert
nog laat te werken aan letterkundige plannen en daar zijn werkvertrek naast de
slaapkamer van den zieke was, hoorde hij in de stilte van den nacht het moeilijk
kreunend ademhalen en de verwarde woorden. Op de uren
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dat hij anders wandelde of bij Ada ging zitten praten, bleef hij nu zijn vader gezelschap
houden. Eens, op een Zondagmorgen, verzocht de zieke, hem den Mayschen
Morgenstond van den ouden dichter Camphuysen voor te lezen. De zuivere klanken
en vrome gevoelens dezer verheerlijking eener eeuwig jongherboren natuur
verheugden den ouden man zoozeer, dat hij zijn zoon bewogen dankte. Den volgenden
morgen, diep in de vroegte, toen hij het weer licht zag worden, stamelde hij zijn
verwondering over den wederkeerenden dag en zeide: De menschen noemen 't een
wonder dat Maria een maagd was, maar 't is een veel grooter wonder dat de zon
iederen dag terugkomt!... Nog kwamen er vele onsamenhangende woorden over
sterren en wereldruimten, maar toen de gouden dageraad van April door de gordijnen
over het ziekbed scheen, waren zijne oogen al blind. Een diepe zucht volgde en de
wakende pleegzuster beduidde Gijsbert dat dit het einde was. Hij riep zijn moeder
en broeder, en het huis, waar zij zoovele jaren vreugde en leed hadden gedragen,
was vol van rouw en droefenis. Zoo brachten zij hem na een paar dagen in hetzelfde
graf, waar hij eens weenend had gestaan bij de kist zijner eenige dochter.
In die zware dagen had Gijsbert Ada niet meer bezocht, maar de gedachte aan haar
gaf hem troost en kracht tegen de verschrikking van den dood. Was dit liefde of
vriendschap, overlegde hij in zichzelven,... dit gevoel van te weten dat er een wezen
leefde, daarginds, eenige straten verder, achter die laan van hooge boomen,... een
wezen dat ook wel eens aan hem dacht, tot wie hij in den uitersten nood van smart
en wanhoop zou kunnen vluchten, zooals hij het eens reeds gedaan had.... Maar liefde
of vriendschap, hij wist het niet en kon zich-zelven niet tot den diepsten zielegrond
schouwen.
Een dag van weemoed en herinnering was het, toen hij den laatsten rondgang deed
in de oude woning, daar zijne moeder een kleiner huis had betrokken. Het was slechts
weinige weken na de begrafenis. Laat op den middag ging Gijsbert voor 't laatst de
ledige zolders en kamers en gangen door en dacht aan alles wat daar was doorleefd
aan hoop en teleurstelling. Hij zag de plaatsen waar het sterfbed van zijn zuster en
dat van zijn vader had gestaan; waar hij als knaap had zitten werken aan zijn tafel;
waar zijn vader met onverzwakten ijver had gearbeid tot den laatsten dag voor zijn
ziekte; waar hij zelf geslapen had en gedroomd van Nora; waar zij allen gezeten
hadden in de huiskamer rond den disch.... En het scheen nu alles maar een droom,
zooals het leven voor ieder is die naar zijn verleden terugziet.

XIII.
Een oud plan uit zijn knapenjaren kwam dezen zomer in hem tot rijpheid en
uitvoering. Zijn afkeer van alle maatschappelijke regelmaat had Gijsbert als
schooljongen reeds doen verlangen naar een leven ver van de buigende en
glimlachende wereld der burgerij, ver van de schijnbare belangrijkheid der ambtelijke
plichten, een leven in ongebonden vrijheid tusschen aarde en hemel, gehoorzamend
alleen aan eigen plotselinge begeerten, aan de droomen en mijmeringen der eenzame
schoonheid. Eens, voor korten tijd, was dit leven eene werkelijkheid geweest in het
stille dorp, waar zijne vrijheid zich willig had overgegeven aan de wetten eener groote
kunst, en... aan den heftigen drang eener in zonnige natuur ontloken liefde. Deze was
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vergaan, was ijdel gebleken; gene was gebleven in hem, maar gewijzigd, ontdaan
van hare dogma's, bezonken tot warme overtuiging. Nu moest opnieuw de vrijheid
hem omringen, maar voor goed en grenzenloos. Want ook daarin alleen meende hij
een troost te kunnen vinden voor het gemis aan Ada's sterkende en bezielende
nabijheid, aan het samenleven van iederen dag in steunende en warmende liefde;
slechts in de diepste momenten van ziele-verwildering mocht hij tot hare
onaantastbaar-zuivere vriendschap vluchten. Nooit zou hij als een eenzaam man te
midden der koele en grijze burgermaatschappij van het kleine Holland zijn leven
kunnen verder-bouwen tot in de streken der hooge en goddelijke schoonheid. Maar
Ada was voor hem verloren, zoo peinsde hij, als de dagelijks troostende gezellin.
Waartoe dan
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nog de woestijn der academische studiën tot aan haar einde doorvorscht, waartoe
langer zich gekwetst aan de dorre doornen der filologie, dier parasiet op het oude
reuzenwoud van woordkunst, dat in de lente van vroegere eeuwen bloeiend stond,
en nu verstikt onder weefsels van grauwe nuchterheid? Was er noe iets dat hem
weerhield? Enkele honderden guldens rente, hem als vaderlijk erfdeel toegewezen,
zouden hem tenminste voor den honger behoeden.... En zoo, den drang zijner
innerlijkste verlangens volgend, liet hij zijne moeder onder de hoede en in 't
gezelschap van zijn jongeren broeder achter en huurde op de eenzame hofstede van
een heereboer, aan den zoom van Hollands lage landen en duinen, een paar kamers.
Het huis lag in een woudrijke duinkom. Zijne muren waren verweerd door den
zeewind, met plekken rood als van herfstelijke wingerdbladeren en groen van vochtige
mossen. In sierlijke ijzeren bogen stond aan den gevel het jaar 1600 geschreven,
boven de gebeeldhouwde deur en de oude kruisvensters. Eenzaam lag het daar, ver
van den grooten weg, alleen bereikbaar langs de zandwegen van den duinzoom of
over het pad, dat tusschen het eikenhakhout daalde tot onder de oude kastanjes rondom
het erf. Gijsbert bewoonde er de beide opkamertjes boven den kelder. Het litteraire
gedeelte van zijns vaders bibliotheek, waarvan de helft in veiling was gebracht en
een deel voor zijn broeder achtergelaten, had hij in een paar boekenrekken geordend,
waar stil-berustend, als in vroegere jaren op zijns vaders kamer, de leêren en
perkamenten ruggen der zeventiend'-eeuwers stonden geschaard, de gele reeksen der
moderne Franschen, de deftige banden van Duitsche en Engelsche grooten.
Zoo bracht Gijsbert, in rustige afzondering tusschen de zwijgend-gevende stemmen
der lang-gestorven of verweg-levende dichters, tusschen de zee en het groene laagland,
onder het geboomte der duinvalleien, de laatste zomermaanden en het begin van het
najaar door. Vele dingen die hem eertijds in de jonge litteratuur dier dagen zoo nieuw
en schoon hadden geleken, kwamen hem langzamerhand tamelijk vervallen voor,
als kostbare bloemen die korten tijd in geurende schoonheid hadden gepraald, maar
dan ontbladeren en in vaalheid versterven. Hij keerde zich liever tot de eeuwig-frissche
werken der groote dooden: Goethe, van wien hij de prozawerken verder las, die hem
sterkten en verlustigden; Potgieter, wiens liefde voor Holland hem het wisselend
duin- en weide-landschap rond zijne woning des te dieper deden beminnen; Hugo,
die de wereld-omvattende geheimzinnigheid van het middeleeuwsche bouwwerk,
der Parijsche Notre-Dame, aanschouwd had en bezongen in zijn rijke volzinnen; de
Duitsche Romantikers, die de lieflijkheid der oude minnezangers, de klaarheid en
vroomheid van een deel der middeleeuwsche samenleving voor korten tijd hadden
doen herbloeien in hun melodieën-rijke liederen; die allen las Gijsbert en nam hij op
als bestanddeelen van zijn geestelijk wezen.
Op een herfstmorgen kwam Ada. Bij het afscheid, dien zomer, had zij beloofd
hem daarbuiten een enkele maal, zoover haar werk het toeliet, te bezoeken. Zij had
zich korten tijd daarna te Rotterdam aan maatschappelijken arbeid gegeven, die haar
van den morgen tot den avond noodig had. Hare zeldzame vrije dagen bracht zij bij
hare ouders door, en nu, vóór in den namiddag huiswaarts te gaan, kwam zij tot haren
vriend in het eenzame huis van het duinwoud. Gijsbert zat voor zijn venster te lezen,
toen hij, opziende, Ada's ranke gestalte het duinpad zag afdalen. Zij bemerkte hem
niet achter de kleine ruitjes in het donkere vertrekje en ongestoord dus kon hij haar
bespieden. Hij zag aan haar rustig-opgewekt gelaat, aan hare oogen die rondtuurden
naar het huis en de boomen, hoe zij genoot op deze eenzame onverwoeste plek, waar
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geen teeken der negentiend'-eeuwsche nuchterheid te bespeuren was, maar de oude
harmonie der dingen nog leefde in natuur en menschenwerk. Zij stond stil en haalde
diep adem, bukte zich over de paarse asters van het perkje voor de deur en zag dan
weer op naar de gele kastanjebladeren, die in lage bogen welfden over het pad.
Toen ging hij haar tegemoet. En het werd een schoone dag voor hen. Zij verlieten
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de duisternis van het oude huis en togen de lichtende schemering der herfstlanen in,
over de ruischende bladeren, over de gouden en groene vloeren onder het beukenen eikenwoud. Zij liepen langzaam en spraken in den beginne niet veel, maar zagen
elkaar aan in gelukkigen vrede. Onder de grijze October-lucht, die in het westen
donker en dreigend was, scheen het brandende sterven der bladeren een eigen-geboren
gloed opwaarts te stralen in de stille gewelven. Aan den rand van het duinwoud, op
een zandigen top, vanwaar zij ver de zee in nevelige grijsheid zagen, zetten zij zich
ter ruste.
Je voelt je gelukkiger dan anders wel, Ada? waagde hij te zeggen.
Zij zag hem aan en knikte: Ja, het is of het leven ontwaken gaat! Maar toch....
Zij sprak niet door; en echter zag hij aan den peinzenden ernst harer oogen, dat
gedachten zich ophoopten, die zij wellicht uiten wilde, en hij zweeg en wachtte.
Toen, haren blik naar de grijze verten richtend, vervolgde zij: Mijn jonge jaren, je
weet het, waren vol van aspiraties en doordat mijn vermogens altijd uiterst
ongelijkmatig hebben gewerkt, wist ik zelf pas laat waaraan ik mij te houden had,
waarnaar ik luisteren moest, waarnaar ik mijn leven moest inrichten. Alleen, de
erkenning van mij-zelf lijkt mij soms wel wat te duur gekocht. Want ik had er alles
bij ingeboet en moest toch blijven leven, al kon ik niet verder meer. Soms ben ik
dankbaar voor wat ik aan inzicht verwierf, maar ik had hetzelfde toch ook kunnen
bereiken met het behoud van verder strevende kracht. Ach, dit is misschien een
nuttelooze beschouwing, maar soms word ik zoo bitter gestemd tegen 't zijnde dat
geleden worden moet....
Toen wendde zij op-eens met een glimlach haar gelaat tot hem en zeide: Ik spreek
misschien in raadselen, Gijs! Wat doet dat alles er ook toe voor jou, nietwaar, al dat
ontleden van eigen zorg en verdriet.... Vertel mij liever eens van jou, van je leven
hier, van wat je denkt en doet! Ben je sterker geworden in je diepere leven?
Wachtend zag zij hem aan.
Ja, antwoordde hij. Ik geloof nu sterker te zijn, want ik verlang niet meer het
verleden terug, maar ik werk en leef voor de toekomst.... En zachter voegde hij er
bij: Heb je nooit meer iets van Nora gehoord?
Eens nog, zeide zij, hem diep aanziende. Maar ben je sterk genoeg om over haar
te spreken?
Ik weet dat alles voorbij is, antwoordde hij rustig, en dat het zoo moest en dat het
goed is. Vertel mij van haar, Ada....
Zij zag weer naar de grauwe duintoppen en de verre nevelen, terwijl zij sprak:
Voor ik naar Rotterdam ging, heb ik haar nog eens bezocht en met haar gewandeld.
Wij spraken over jou, Gijs. Zij was langen tijd jouw invloed blijven voelen. Zij had
gedacht nooit meer het diepe geluk der liefde te zullen mogen zien, want zij voelde
niet de kracht te hebben tegen jouw wil in, wanneer je mocht terugkomen en haar
verbieden met een ander gelukkig te zijn. Maar die invloed is eindelijk toch verbroken
en van 't zomer heeft zij gevonden, naar zij zeide, de echte samenstemming van haar
ziel met die van een ander. Zij is nu verloofd, Gijs....
Weer zag Ada hem aan, maar zij bemerkte geen onrust noch ontroering in zijne
trekken.
Ik hoop dat zij gelukkig zal zijn, zei hij met een ongewone zachtheid in zijn stem.
Wat mij betreft,... ik zal het geluk eerst terugzien, wanneer ik weet dat jij, Ada, alles
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van vroeger, mijn uiting tegen je in Normandië, mijn ruwheid en egoïsme van altijd,
vergeven hebt. Kun je vergeten en vergeven, Ada?
Zij wachtte even, voor zij sprak. Toen: Wat ik niet vergeten kan, antwoordde zij,
is niet alleen het gebeurde in Normandië. 't Is zooals ik je in dien tijd zag: grof en
blind-egoïst, anders dan ooit te voren, en zoo heb ik 't later telkens weer in je terug
gezien. De herinnering pijnigt door den aard van 't herinnerde, zoolang er nog vrees
bestaat voor herhaling. Die vrees ben ik nog niet heelemaal te boven; er schijnt nog
meer van 't goede overheen te moeten gaan. De herinnering pijnigt ook, omdat ik
altijd voel dat al het gebeurde gevolgen in ons laat die onvernietigbaar zijn. Ik voel
telkens weer, dat toen in mij iets gebroken is: het vertrouwen misschien, misschien
iets anders,... ik weet het niet te omschrijven, want vertrouwen in
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den gewonen zin doe ik je tegenwoordig wel. Maar volkomen vertrouwelijkheid is
nog niet mogelijk.
Droef stonden zijne oogen toen hij opzag tot dat klare gelaat, waarachter een ziel
leefde die geen onzuiverheid en oneerlijkheid duldde. Zij vervolgde: Ik voel een
innige genegenheid voor je, maar van liefde geen spoor. Eigenlijk geloof ik, Gijs,
dat geen kiem van ware liefde ooit bestaan heeft, waar iets voorvallen kon als van
jou tegenover mij. Je hebt mij, in 't diepste en mooiste wat ik had, misbegrepen. Ik
voel nooit meer een spoor van bitterheid als ik er aan denk: altijd wel pijn. Met
vergeten bedoel ik: een ongedaan-maken. Als ik zeg niet te kunnen vergeten, dan
voel ik dat er in mij een onnaspeurlijk maar onvernietigbaar gevolg van het gebeurde
voortleeft.
Zou ooit een ander man je liefde kunnen ontvangen, Ada? vroeg hij met weifeling
en haar niet aanzien durvend. Maar zij antwoordde hem rustig, daar zij wist dat alleen
de volle waarheid heilzaam voor hem was.
Ik sta tegenover niemand geheel onbevangen, zeide zij, want ik kan een volgend
oogenblik niet houden wat ik eenmaal aanvaardde. Misschien heb ik je dat al eens
gezegd. Ik wil geen huwelijk, tenzij ik herstel van mijn ziekte,... de vermoeidheid
van mijn hoofd, waarvan je nooit iets begrepen hebt, Gijs. Ik ben daardoor niet vrij,
noch voor mij-zelf, noch voor anderen, en ik wil dat ieder geheel vrij zij en blijve
van mij. Langzaam is deze overtuiging in mij gegroeid. Ik geloof ook dat ik in den
tegenwoordigen toestand niemand zou kúnnen liefhebben. Maar zeker ben je van
zoo iets nooit. Dat is nu juist een groote moeilijkheid in mijn leven: voor mij zelf
ben ik niet vrij, omdat ik nooit den moed zal hebben, mijn gevoel te laten groeien,
waar ik overtuigd ben dat het geen weerklank mag vinden. Tegelijk dat ik juist van
den groei mijner gevoelens verheldering verwacht, zal ik dien onbewust tegengaan.
Nu weet je dus wat ik altijd verre van mij houd; maar zonder vriendschap,...
vriendschap die niets van mij vraagt of verlangt, kan ik niet leven. Als jij iemand
vondt die je volkomen liefhadt, dan zou je voor mij geen vriendschap meer over
hebben. Jouw groot verlangen om je diepste leven mee te deelen, zoekt steeds naar
iemand, en soms meen je 't in mij gevonden te hebben, Ach, zoo vaak vrees ik dat
onze verhouding op dat verlangen van jou berust. Misschien zou zonder dat verlangen
bij jou niet eens genegenheid bestaan, zelfs geen waardeering!
Hij zweeg, want hij voelde dat hierin alleen de ervaring zekerheid zou kunnen
geven. Wellicht was het waar, wat zij zeide; wellicht ook zou hij geen andere ooit
vinden in zijn leven en zou zij de verre onbereikbare blijven....
Op den grijzen duintop aten zij hun boterhammen en toen zij opstonden om dieper
door het woud te gaan, begon een fijne najaarsregen te ruischen over de dorre
bladeren.
Hoe jammer van den mooien dag, zei Ada.
Neen, 't is niet jammer, glimlachte Gijsbert. Ik weet wel wat dit beteekent. 't Is de
beproeving die het noodlot ons geeft. Is ons geluk om dit samenzijn waarlijk echt en
diep, dan zal de regen het niet verstoren.
Je hebt gelijk, zeide zij. Laten we 't als een beproeving zien!
Het is een heerlijke dag, Ada, hernam hij. In mij wordt de helderheid steeds grooter.
Uit den chaos van mijn verwarringen rijst eindelijk de klaarte. En die zal altijd grooter
worden, altijd toenemen in kracht. Straks vreesde je dat ik je voor goed zou vergeten,
als ik eens een volkomen liefde mocht hebben gevonden. Maar, Ada, ik geloof niet
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dat dit mogelijk is zonder jou. En daarom alleen al... minacht je mij, is 't niet? Heb
je niet vroeger, in den ouden tuin, gezegd dat je achting voor een man zou verdwijnen,
als hij zijn verlangens op jou richtte? Voel je dat nog zoo? Vindt je je zelf nog geheel
waardeloos? Het zou een dwaling zijn, Ada. Ik kan toch zelf het zuiverst beoordeelen,
wie voor mij waarde heeft.
Je geeft mij te veel, zeide zij zacht. Ik voel mij zoo arm tegenover alles wat mij
gegeven wordt.
Maar snel hernam hij: Zeg niet dat je arm bent! Je hebt mij veel gegeven. Liefde
is misschien een te veel misbruikt en verkeerdbegrepen woord. Maar wel weet ik dat
al mijn egoïstische begeerten van eertijds, al die
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groote droomen waarbij de wereld alleen om mijnentwille bestond en Nora mij als
het uiterste doel der wereldschepping scheen, ik weet dat dit alles vaag en ijdel was
en geen levende werkelijke kracht in zich had. De bewustwording van dit nieuwe
gevoel maakt mij zoo sterk en gelukkig. Nu voel ik mij mensch onder de menschen
en ik heb een mensch lief,... geen godin, zooals ik je in mijn jongensverzen noemde,...
maar een mensch, jou, Ada, omdat je mij zoo veel geleerd hebt, zoo veel in groote
onbaatzuchtigheid geschonken. Waarom noem je je dan arm tegenover alles wat je
gegeven wordt? Mij tenminste gaf je ontzaglijk veel, laat het dan onbewust zijn, en
je zult mij nog meer en véél meer geven. Zou jij verstarren van binnen en het schoone
van 't leven alleen wéten en niet medevoelen? Dat kan immers niet, Ada?
Wat zou mijn leven leeg zijn zonder onze vriendschap... zeide zij.
En wat zou mijn leven zijn? viel hij in. Niets! Ik weet het waarlijk niet, want ik
kan het mij niet denken. Ik zou niet zijn die ik ben, als jij er niet waart geweest en
nog waart. Ik ben zoo dankkaar voor het wonder dat ik in mij gebeurd voel: al die
eerlijkheid en openheid van mij tot jou, en van jou tot mij. Het vervult mij alle dagen.
Ja, het is heerlijk te kunnen vertrouwen, zei Ada. Wat zou 't vreeselijk zijn als die
klaarheid tusschen ons nog weer verging. Wij moeten daar beiden voor waken en
dan zal het niet kunnen gebeuren, geloof ik. Eerlijkheid is zoo bevrijdend. Wij hebben
altijd eerlijkheid gewild niet waar? Vandaar zeker, dat het eindelijk toch zich heeft
geklaard. De natuur is zoo rijk en veerkrachtig. Ik voel soms zoo sterk het verlangen,
mijn ziel, zooals Nietzsche zegt, stil te doen liggen als een spiegel, zoodat de diepe
hemel er zich in spiegelen kan. Ik voel dit juist zoo sterk, omdat ik mij bevind in een
overgangsperiode. De hoop is herboren, en ik weet niet wat nieuwe gezondheid mij
brengen zal; ik weet niet wat alleen door ziekte in mij gebracht is, en welke gedachten
en gevoelens uit mij verdwijnen zullen. Afwachten is het eenige en mijn ziel open
houden. Je sprak van: waardeloos, en zoo zei ik wel eens misschien Waardeloos voel
ik mij tegenover het groote, vooral tegenover liefde. Liefde geeft alles en vraagt alles.
Ik zou nu niet genoeg hebben te geven voor liefde. Tegenover vriendschap sta ik
anders: ik geef zooveel ik kan en aanvaard zooveel mij in eerlijkheid gegeven wordt.
Dat is zonder bezwaar. En 't is heerlijk dat ik uit deze voorgaande jaren die schat heb
overgehouden en misschien zal kunnen blijven behouden. Nu echter zou ik nog niet
kunnen gelooven dat iemand, dien ik zoozeer vereerde, dat ik hem zou mogen
liefhebben, door mij werkelijk gelukkig zou worden. Ik voel mij te arm nog. Maar,
Gijs, het is mij een troostrijke gedachte, dat jij ook op de wereld bent en werkt. Onze
wegen zullen elkaar af-en-toe kruisen en, ik geloof nu, altijd tot beider geluk en
troost....
Hare stem was zachter en warmer geworden. Toen Ada zweeg, bemerkten beiden
dat de grijze regennevel nog altijd straalde over het woud. Zij daalden naar een diep
pad, dat hen door zware karresporen naar den zoom van het duin bracht, aan den
voet van een ouden vervallen toren, een zware reusachtige, maar onvoltooid-gebleven
bouw uit verre tijden. De boerin der naast-gelegen hoeve liet hen in de verlaten kerk
en langs de verweerde steenen der wenteltrap klommen zij opwaarts, tot den hoogsten
omgang. Een gedachte aan den grijzen toren in Normandië kwam even op, maar alles
was hier zoo anders rondom hen,... en in hen. Zij overzagen het lage land, de vochtige
smaragde najaarsweiden, tot, aan den somberen horizont, een rand van bosschen. In
het westen brak nu, tegen den avond, de hemel open en onder den kopergloeienden
zoom van een donker-violette bui straalde een gouden lichtval over de wildernis der

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 20

duinen en de verre flonkerende zee. De regen was opgehouden. Zij zagen elkaar aan,
om in elkanders oogen de bewondering der wereldschoonheid te zien weerspiegelen.
En daar zag Gijsbert op Ada's gelaat en blonde haren den avondglans der zon als een
lach van geluk.
Wat dreef hem toen, voorbarig grijpende in de ongeboren toekomst, opnieuw tot
een daad van onrijpheid? Hij nam Ada's hand,
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trok haar dichter tot zich, en kuste de koele hand. Toen verduisterde de lach tot een
plotselingen weemoed.
Waarom dat, Gijs? sprak zij.
En op-eens zag hij helder, dat het uur nog niet gekomen was,... dat hij Ada's rustig
afwachten verbroken had, nog eens de eenheid hunner zielen door een uiterlijke
beweging had willen dwingen.
Zij daalden de al donkere trappen af en gingen terug door een rechte laan van
verwaaide sparren. De wind die de wolken daarboven uiteendreef, voer klagend door
de buigende toppen.
O, ik had het niet moeten doen, zei hij, terwijl hij zijne oogen vol tranen voelde
om het leed dat hij haar had gedaan. Ik heb de schoone en hooge rust van ons
samenzijn verstoord. Hoe groot is je helderziendheid en zuiver gevoel. Ook zelf weet
ik dat er nog iets ontbreekt; maar ik weet ook dat er geen wezen is, dat ik zoo vereer
en, zonder zelfzucht, heb lief gekregen. Wat er ontbreekt, die ééne schrede nog naar
het allerhoogste, dat is, zoo voel ik het, de volle overgave van al mijn gedachten aan
jou, de zekerheid van de steeds schooner en inniger wordende macht der levenslange
liefde, en van hare onovertrefbaarheid,... want het moet zóó zijn, dat wij over alles
heen zien en onze liefde boven alle aandoeningen zegevierend weten. Laat mij rustig
afwachten, Ada! De tijd zal het brengen. Ik geloof in den tijd....
Weer zag hij den glimlach, droef nog wel, maar vergevend, op haar blond-jong
gelaat verschijnen. Beiden hadden zij zich uitgesproken en op eigen wijze den gang
der gevoelens trachten te verklaren, en zoo ging ook elk van beiden weer den eigen
weg ten verderen groei.
(Slot volgt).

Tropenwee. De laatste dagen aan boord, II*)
door Henri van Booven.
Op eenmaal verhulde er in de gang weer het geluid van de krakende schoenen en
zijn geleider stond voor hem.
Het oogenblik dat zij de trappen van de factorij afstapten om aan boord van de
Leopoldville terug te gaan, zag Jules hoe een lange, halfnaakte neger naar het erf
liep voor het gebouw.
Midden op dit erf hing, in de zon, de groote, dof koperen gong; het was middag,
de kantoren zouden spoedig verlaten worden, de hitte scheen allerhevigst te martelen,
de heete lucht stond rondom van den grond af te laaien, het geleek alsof alles welhaast
branden zou.
De neger schreed voort, glimmend zijn hooge, breede, slanke lijf, in de rechterhand
hield hij een zwarten stok, aan het einde een ronde verdikking, met leder overtrokken.
Bij de gong bleef hij staan, strekte den linker voet naar voor, zwaaide snel den stok,
en met regelmatige, korte tusschenpoozen beukte hij het zondoorgloeide koper.
Zóó, dacht Jules, had hij wel beulen afgebeeld gezien, die te geeselen stonden, of
krijgers uit oude tijden, klaar tot verwoeden aanval.
*) Een der nieuwe hoofdstukken voor den herdruk in De Nederlandsche Bibliotheek. Uitgave
van de Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur.
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In het getier van den vlammenden dag gonsden op vervaarlijk de bronzen
dreuningen van de geweldige gong, als zuilen stonden die metalen geluiden, gierende
klankgedrochten, boosaardig opgericht, trillend in den dag.
Hij zag op de verandahs der factorijen magere, in het wit gekleede gestalten
verschijnen, die zich aan de nu gedekte tafel zetten. De neger, die op de gong geslagen
had, welke nog glinsterend van zon hing na te slingeren aan het koord tusschen de
palen, liep haastig onder de boomen naast het gebouw en ontmoette daar andere
negers, die van de werf bij het Belgische gouvernementshuis kwamen; zij stapten
naar den oever der kreek, waar rieten hutten stonden. Het geluid van de insecten en
de vorschen begon deze
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ure van grootste hitte volmaakt te verstommen. Hij hoorde nu alleen het regelmatige,
droomerige, loome neerslaan van de kleine golven op het dichtbije, smalle strand.
De twee zwijgende mannen gingen denzelfden weg naar het steigertje terug; onder
de schaduw der accacias geleek het wit van hunne kleeren licht uit te kaatsen.
De ambtenaar van het Hollandsche huis riep de roeiers, die plotseling opdaagden,
van waar wist Jules niet. Zij schenen als gehurkt uit den bodem te herrijzen.
Toen de negers roeiden, hoorde hij aan boord van de Leopoldville het tingen van
de klok die den middag aankondigde.
Om drie uur werden de ankers binnenboord getrokken en de boot voer met volle
kracht de sterk stroomende, breede rivier op. De stroom, okerkleurig, strekte zich
wijd als een geel meer, de oevers waren bijkans niet te zien. De Portugeesche loods
stuurde de Leopoldville in het diepe water; hij stond bij den kapitein op de brug,
altijd naar voren kijkend zonder een woord te spreken. Na een uur varen scheen de
stroom veel minder breed, beboschte oevers kwamen duidelijker en duidelijker te
zien, hier geraakte het schip midden tusschen talrijke, drijvende eilandjes. De bergen
in het Oosten waren niet merkbaar dichterbij gekomen.
Omtrent den avond was het een genot tegen den Noord Oostenwind in den stroom
op te varen. Hier op het uitgestrekte water martelde de hitte niet en naarmate de boot
gestadiglijk de dichtbeboschte groote delta's naderde, daalde ook de zon. De oevers
waren nu dikwijls heel nabij, het was meestal riet en laag gewas, soms een groote
mangrove, en groepen palmen, die wuifden in den wind. Zoete geuren van bloemen
en vruchten en allerlei bloesems, ook specerijachtige geuren, die aangename,
hoopvolle of blijde gedachten wekten, waaiden hem onophoudelijk tegemoet.
Ganschelijk verdiept stond hij op het promenadedek te kijken naar al dit nieuwe. Hij
had zijn moed en opgewektheid weergevonden, en ging vol vertrouwen de toekomst
in; hij voelde zich sterk en in staat om te handelen en de avonturen onvervaard af te
wachten. Hier was het nu wat hij op zee zoovele dagen in spanning gebeid had, hier
was het als iets tooverachtigs voor zijne oogen verschenen, de geurige rivier, het
eindelooze landschap grootscher dan welk panorama ook in Europa. Verbaasd staarde
hij over het vuile, haastig langs de boot schietende, gele, soms melkwitte water.
Ginds in de verte doken zwarte dingen op en neder in de rivier. Een officier, op zijn
vragen, antwoordde hem, dat dit rivierpaarden waren, die dartelden, en toen de boot
nader bij die plek raakte, hoorde hij het woeste gesnuif en hij ontwaarde hoe zij
hunnen heeten adem als stoom de lucht in bliezen. Maar de Leopoldville deed hen
verschrikt uiteenzwemmen en vuil wit schuim dreef weg van de plek waar die dieren
hadden gespeeld. Dan mijmerde hij, uitziend in de verte, waar de bergen nog altijd
zoo wijd en onbereikbaar ver weg weken, over de schepsels die den stroom bevolkten,
de kaaimannen, de reusachtige visschen, de groote schildpadden. Eén zulk een
schildpad, bijna een meter lang, was dien middag al met een lijn gevangen en hing
nu achter op het schip.
En dichter beboscht werden de oevers.
De boot voer vlak langs een verlaten factorij, waar, over de vermolmde en gebroken
verandah, lianen en meerdere slingerplanten kronkelden. Het eenmaal witte dak was
vol gaten en groenachtig bemost. Een der houten wanden, als door een storm
losgerukt, leunde tegen puntige palissaden. Dicht daarnevens groeide hoog het riet.
Het omsloot de factorij ten Oosten geheel en al, het was duidelijk dat deze verlaten
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nederzetting binnen weinige maanden zou moeten instorten. Maar al gauw was de
Leopoldville die eenzame plaats voorbij gevaren en hij ontwaardde hoe achter de
moerassige oevers van den stroom het landschap begon te glooien, en dat een meer
heuvelachtige bodem zich strekte aan beide oevers der rivier.
De zon, die nu achter een zware, donkere wolkenbank neer zou gaan, begon
grootscher en rooder te stralen, en de reuken, die van het land kwamen, veel
overvloediger nog en in rijker en fijner verscheidenheid, trokken als lauwe ademingen
om hem voort. Soms was daar ook de geur van riet
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dat even schroeit en van hooi dat in de zonnewarmte stoofde en als de bosschen aan
den rivieroever hooger geleken, en de lianen en slingerplanten zich gedrongener
kronkelden in breede bochten van boom tot boom geknoopt, dan ging het feest der
geuren veelvuldiger aan, en kwamen daar de zoete reuken van heerlijke vruchten,
van ananassen, mango's en bananen, van magnolia bloesems, jasmijnen en mimosas.
En een heftige begeerte besloop hem om in die bosschen aan den rivieroever te
dwalen en er al dat frissche, wonderlijke, kleurige en welriekende te aanschouwen.
Tegen zonsondergang werd het eindeloos zich naar blauwachtige verten strekkende
landschap van een beklemmende geweldigheid. De hemel was één oranje roode gloed
in het Noordwesten en tot vlak boven de boot strekte die felle gloring zich uit; het
water van de rivier, die schuimend voortbruiste, blonk donker oranje purper; daarin
spiegelden zich de nu plotseling duistere bosschen van beide oevers.
Er werd gewerkt in het ruim van de Leopoldville. Tientallen half naakte negers,
die in Sierra Leona aan boord waren gekomen en die de lading zouden lossen in
Boma en Mataddi, arbeidden binnen in het schip en aan het dek, de stoomkraan trok
de groote stukken bagage, kisten en koffers van de passagiers omhoog, met klinkend
geratel van kettingen en gesis van stoom uit het snel wentelende beweegwerktuig,
dat op het dek stond. De crew-boys werkten met opgewektheid, vaardig en lustig
elkander aanmoedigend en schertsend waarschuwend, wanneer een groote koffer,
of andere zware lasten traag draaiend omhoog geheschen werden tot even boven het
dek, om dan langzaam en voorzichtig neergezet te worden naast de overige koffers
bij de zeildoekovertrokken deklasten. Hunne taaie, gespierde, donkerbruine, naakte
bovenlichamen, schenen in het purperen licht reusachtiger en onwerkelijker; metalen
beelden op eenmaal levend geworden, die praatten en lachten met wijd open monden,
waarin de gave, witte tanden als rijen versiersels blonken.
Jules zag, terwijl zij arbeidden, dat hunne handen binnenin rose gekleurdwaren.
Onophoudelijk handig en snel verschikten zij beneden in het duistere ruim de lasten
en schertsten luid lachend met de reuzen die in het late purperen licht als wonderlijke
verschijningen bewogen.
Maar daar steeg op eenmaal de zwarte wolkenbank in het Noordwesten voor de
zon, van oogenblik tot oogenblik trokken die zwarte wolken hooger, hooger op en
schoven ze lager, dichter over de aarde neer. Het werd zóó snel duister, dat het geleek
alsof een sluier over de wereld werd uitgeworpen, slechts enkele minuten duurde die
haastige overgang van dag tot nacht. De negers waren plotseling bijna niet meer te
onderscheiden, beneden in het ruim zag hij de naakte lichamen arbeiden bij het
schijnsel van gloeilampen, en op eenmaal, overal aan boord, schitterden electrische
lichten.
De hemel was als door tooverij snel geheel met hoog jachtende wolken bedekt,
een woest aandruischende wind uit het Noorden begon met wreedaardige rukken te
waaien.
Plotseling minderde de Leopoldville vaart, nog vóór de sterke stroom het schip
ging meesleuren, hielden de machines op te werken, de ankers vielen en alleen het
metalen geratel van de ijzeren kraan boven het ruim klonk met regelmatige
tusschenpoozen. De boot was, ten Zuiden van een uitgestrekte zandbank, ten anker
gegaan, op de plaats, waar de Congo zich in tal van smalle stroompjes tusschen een
reeks groote en kleine eilanden verdeelde. Noordwaarts rekten zich eindeloos de lage
gras- en rietvlakten, waar de droge biezen bogen onder den aanstormenden wind.
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Glorend geel in het schuine licht, dat nog uit den zuidelijken hemel over die wijdheid
drong, stond het wild bewogen riet tegen de roetzwarte wolken aan den horizont,
waar plotseling vervaarlijk de bliksem door heen glipte.
Het onweder naderde met ontstellende snelheid, de donder gromde reeds zeer
nabij. Het weerlicht had de rietvlakten in brand gezet op verschillende plaatsen en
de woedende wind wakkerde het vuur in een oogwenk aan tot puntige kwaadaardige
vlammen, die breede, flikkerende, rosse schijnsels op den grijs-witten rook en tegen
de lage onweerswolken kaatsten.
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Rondom de boot schoot de gele stroom woelig voort, in den schaarschen weerschijn
van de lichten uit de kajuit, het schip begon een weinig op zijde te liggen en bleef in
dezen stand.
Toen flitsten lange, elkander doorwemelende bliksems over den ganschen
Noordelijken gezichteinder en ver daarboven. Alles was enkele seconden zóó hel
verlicht, dat de roode gloed in de vlakte verdween, dat elk ding, het geringste,
zichtbaar was als in de klare zon en een grijs gordijn van regen begon onophoudelijk,
en witachtig van weerlicht doorgloeid, over de verre vlakten te dalen. Van oogwenk
tot oogwenk zag Jules dat gordijn nader toetrekken op het bewegingloos hellende
schip. De roode, met onstuimige vaart nader knetterende vlammen van den rietbrand,
waren in enkele seconden gebluscht en dan jachtte de bui over de rivier aan. Als met
een trillenden schok hing de neerstralende regen zich gudsend over alles uit,
vreeselijke donders knalden los, en dat gordijn van regen was bijna zonder ophouden
wit schitterend verlicht van de verblindend schelle bliksems.
De werkende negers die de bui zagen aankomen, hadden plotseling den arbeid
gestaakt. Het hijschtoestel was dadelijk buiten werking gesteld, zeilen werden
vastgesjord over de koffers, en met groote vaardigheid werden de breede luiken
boven het ruim dichtgemaakt. Maar toch, toen het bliksemschitterende regengordijn
over het dek begon te gudsen, was alles nog niet gesloten, en de zwarte werklui
begonnen te fluiten, omdat fluiten voor het weerlicht beschut.
Tegen de wanden van de kajuit aangedrukt, keek Jules ontzet naar dit wilde
verschijnsel, en hij zag den regen dichter en dichter neerslaan, tot het hem was, alsof
hij onder smalle beschutting, midden in een waterval verwijlde, waartusschen telkens
stralen omgingen van helle electrische lampen. De tornado nam nog altijd in hevigheid
toe, op de Noordzijde van de boot, waar de wind op aan stormde, stond niemand,
alle passagiers schuilden aan de Zuidzijde en zij die door den tornado het hevigst
waren opgeschrikt, zaten beneden in de kajuit. Maar ook Jules vreesde elk oogenblik
dat de Leopoldville door het weerlicht zou getroffen worden, de moorddadige
bliksems, die om en om zwierven, waande hij telkens vlak bij. Wat, als er brand
uitbrak aan boord, als de boot moest worden verlaten.
Op eenmaal, met Vlaamschen tongval, zeide iemand die naast hem stond heel
kalm en bedaard:
‘Is dit uw eerste reis naar Congo?’
Jules keek op, en zag den Belgischen staatsambtenaar, die den volgenden dag in
Boma aan wal zou gaan.
‘Ja mijnheer, mijn eerste. Duurt zulk een onweer lang?’
Dat hangt er van af. Vandaag was 't niet zoo warm, 't zal binnen een uur wel
ophouden.
Jules vertelde van zijn ongerustheid, terwijl naast hem het regenwater schuimend
door de gooten langs het dek stroomde, en de tornado nog in woestheid scheen te
meerderen.
‘Mijn eerste reis heb ik het ook als u getroffen. Dat is nu juist zeven en een halfjaar
geleden. Wij voeren de Congo op tegen vier uur ongeveer, en bij zonsondergang
brak het onweer los. Wij moesten voor anker gaan liggen bij Kissanga, de factory
die gij van middag op den linker rivieroever hebt gezien. Dat huis was toen nog niet
gesloten, het zal nu wel spoedig instorten.
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Na een goed anderhalf uur hield het onweer op, en ik zal toen het duurde, wel even
ongerust geweest zijn als gij nu zijt. ‘Wees maar niet bang, dit is nog niet eens zoo
schriklijk, gij zult er wel erger beleven in de binnenlanden’.
Toen de bel luidde voor het middagmaal begon de tornado snel in hevigheid te
minderen. De ambtenaar noodigde Jules uit bij hem en zijn echtgenoote aan tafel te
komen zitten. Hij vertelde nog veel van den avond dat zij met de boot bij de factorij
van Kissanga voor anker hadden gelegen. Het was zulk een wonderlijk schouwspel
geweest in het donker de lichtjes te zien van het Hollandsche huis, die er om acht
uur al gedoofd werden.
Zijne vrouw sprak maar weing. Die scheen wat bedrukt, en klaagde eindelijk dat
zij nu
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weer voor drie jaren in het saaie Boma als eenige blanke vrouw zou moeten leven;
het klimaat was er ook zoo slecht en zij had er dikwijls al zoo zwaar van de koorts
te lijden gehad. Maar haar echtgenoot praatte daar luchtig overheen. Zij gingen met
hun driëen, toen het middageten gedaan was, wat in de rookkamer zitten domineeren.
De ambtenaar bood fijne sigaren aan en bier, een welkom in Congo. Hij werd erg
vroolijk, en toen zijne vrouw naar hare hut gegaan was, begon hij grappen te vertellen,
de andere Belgen die in de rookkamer zaten, noodigde hij uit bij te schuiven en voor
het laatst waren zij daar vroolijk te samen. Toen Jules voor het slapen gaan even aan
dek bleef, ontwaarde hij de sterren, altijd rustige en onbevangen schijnsels. In het
licht van een dunne sikkelmaan zag hij langgerokken nevels en dampen aan
weerszijden van de rivier over de lage, glooiende landen glijden. Die nevels rekten
zich roerloos, want er was geen wind meer, en het geluid van de kikkers en krekels
in de moerassen dreef in breede druischingen over het zwijgend voorbijgaande,
ontzaglijke water.
De morgen straalde terwijl de Leopoldville verder stroomopwaarts liep. De machines
deden de boot dreunen, want de rivier was snel en er werd meer dan volle kracht
gestoomd. Eindelijk kwamen nu de ronde, groene bergen, die de Belgen mamelons
noemen, omdat ze den vorm hebben van de borsten eener vrouw, trokken nu die
groene bergen naderbij. Soms spitsten er rotsen aan den rivieroever, kleine heuvels
begonnen te rijzen en te dalen; het riet in de moerassen, de hooge boomen, de
mangroves en de palmen verdwenen, alleen op enkele plekken sneed een smalle
kreek vol kalmoes en reuzige varens zich tusschen de roodsteenen rotsen in en gaf
een groene, frissche plek tusschen de hardheid van de grillig gevormde gesteenten,
die thans veelvuldiger langs den rivieroever rezen.
Dikwijls doken in groepen de reuzige rivierpaarden dartelend uit den okerkleurigen
stroom, een enkel maal zag hij bij een der vele eilandjes, een kaaiman zich liggen
koesteren in de zon op een zandbank; apen sprongen daar ook wel in de takken van
laag geboomte en in palmen. Vogels zag hij niet, alleen toen omstreeks het middaguur
Boma tegen hooge mamelons opgebouwd genaderd werd, zag hij een enkelen grooten
visch-arend, die, zwarte stip diep boven in de witachtig stralende lucht, in breede
kringen boven het water heen zweefde. Het geluid van de stoomboot begon te
grommen langaangehouden.
Boma lag in een kromming van de rivier tegenover rotsachtige, donker-bruin
getinte eilanden. Houten gebouwen stonden hier en daar op de rotsen als verloren
dingen. Hij onderscheidde een fort op een der hoogten dat een schot loste toen de
Leopoldville passeeren zou. De dreuning gromde wijd weg over het eindelooze
landschap en over de rivier, die breed als een meer zich voor Boma strekte. Duidelijker
ontwaarde hij nu een kazerne waar negers in uniformen rond liepen, een kerkje, een
achttal factorijen en een huis met een verdieping, alles wit gekalkt, ook de daken.
Vanaf den rivieroever naar de kazerne en het grootste witte huis, dat iets meer de
bergen inlag, was een laan van palmen; bij de kazerne stonden wat struiken en een
enkele hooge boom. Beneden aan den rivieroever, waar de factorijen vlak aan den
waterkant tusschen riet waren gebouwd, groeiden meer boomen nog, het geleek ook
of er achter het grootste huis een tuin met bananenplanten was aangelegd. Snel
naderde de Leopoldville nu de pier, uitstekend in den stroom tegenover de palmenlaan.
Hij zag een massa negers en negervrouwen, met doeken of pano's boven de borsten
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vastgemaakt naar het gedeelte rivieroever loopen, van waaraf de houten pier kon
worden bereikt. Een paar mijl verder stroomopwaarts lag een witte Duitsche
kanonneerboot. Schoorsteen en masten van een groot Engelsch stoomschip, dat
blijkbaar in een kreek voor een laag langwerpig gebouw was gemeerd, staken boven
een groep palmen achter dat gebouw uit. Hij zag ook een treintje dat Zuidwaarts van
de stad de bergen om liep, om achter roode rotsen te verdwijnen.
Dit was dan Boma, waar de gouverneur-generaal van den Belgischen Congostaat
woonde, het oude Boma der Portugeezen,
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waar eeuwen geleden de ongelukkige negers geketend werden neergesmeten,
opeengepakt in de duisternis der ruimen van kleine houten schepen. Beestachtige
slavenhandelaars, die een reuzenhandel in menschen voerden met Arabieren welke
heel Afrika door de rampzalige inboorlingen langs de groote rivieren stroomafwaarts
joegen naar de kust, hadden hier hun markt gehouden. Hier was tientallen en tientallen
van jaren achtereen voor duizenden ongelukkige stervelingen een ontzettende tocht
over den oceaan aangevangen, hier was op de onmenschelijkste wijze gemarteld,
gebrandmerkt, gegeeseld, gemoord.
Boma.
Het was er stil langs de oevers, terwijl de Congo gestadig stroomde, stroomde, de
drijvende, groene eilandjes meevoerend en de dartelende rivierpaarden. Een wit
stoombootje voer uit een der kreken achter de verre eilanden. Vlak tegen de pier aan
ging de Leopoldville ten anker. Meer negers, vrouwen en kleine, naakte kindertjes
kwamen langs de palmenlaan naar beneden geloopen. De zon bescheen hunne
glimmende, zwarte lijfjes, ook de lijven der mannen glommen. Die menschen bleven
staan, wat schuchter wachtend aan het einde van de pier om de witte mannen uit het
verre Noordelijke land te zien aankomen, na een lange reis over zee van drie volle
weken, ook om kennissen heel uit Accra en Sierra Leona of bloedverwanten te
begroeten die, als crewboys in die steden gewerkt hadden en nu met ijzeren koffertjes
vol snuisterijen, met regen- en zonneschermen onder den arm en met mooie kleurige
of witte kleederen aan naar huis terug waren gekomen. Bootjes zwierven al om het
schip, het volk daarin schertste met de over de verschansing hangende zwarten.
Lang voor Boma in het gezicht kwam, hadden ook de Belgen toebereidselen voor
de ontscheping gemaakt, en toen van de Leopoldville een kanonschot voor op den
boeg klonk, als wedergroet aan het saluut van het fort, stonden alle reizigers dicht
bij de verschansing geschaard, omtrent den doorgang die straks geopend zou worden,
want hier zouden wel een vijftigtal passagiers van boord gaan, meest militairen, die
tweede klasse gereisd hadden, ook enkele officieren en ambtenaren, waaronder het
echtpaar.
Toen de hitte van den dag op zijn hoogst was, volgde de ontscheping; lange strepen
lichtend witte pakken deinend landwaarts over de pier. Ook de Belgische dame, die
er heel vermoeid uitzag en het bedeesde negermeisje, haar kamenier, verlieten het
schip en het was een tijd lang een gestommel op den houten stijger waarover later
naakte negers met zware lasten op hunne kaalgeschoren schedels behendig af en aan
liepen. Zoodra de menschen op den oever in de palmenlaan voortgingen geleken zij
zoo klein en nietig op den schroeierig heeten, rooden grond, waarboven de lucht
trilde voor de pakhuizen en factorijen. Aldra waren zij verdwenen en een enkel wit
pak bewoog nu en dan tusschen de zwarte, naakte negerlijven.
Aan boord was het zeer stil geworden. Jules ontmoette in de verlaten rookkamer
van de tweede klasse een jonge man, ook een Hollander die ‘naar boven’ zou gaan.
Alberti heette hij. Hij was een paar maanden in Boma geweest op de Hollandsche
factory en zou nu de reis verder de rivier op tot Mataddi meemaken. Hij mocht alreeds
aan boord slapen. Hij wist ook nog dat de Leopoldville vijf dagen in Boma moest
liggen om te lossen en goederen voor Mataddi en voor ‘boven’ in te laden, dat er
den volgenden Maandag nog vier Hollanders aan boord zouden komen, die gelijk
met hem naar boven zouden gaan; een van hen, ‘de dikke’ Van Dalen werd hij
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genoemd, moest heel naar Ouesso reizen, als chef van een verlaten factory, waarvan
de bestuurder aan koorts gestorven was.
Zij bleven praten en maakten een afspraak dat zij den volgenden dag, een Zondag,
met den administrateur en een eersten officier van het schip op het eiland tegenover
Boma zouden gaan jagen. Toen ging de bel voor de lunch.
De eetzaal was leeg. De kapitein en de eerste officier, die anders met het Belgische
echtpaar aan tafel hadden gezeten, waren nu alleen en aten zwijgend, de twaalf
overige passagiers waren voor de helft nieuwelingen, de Italiaansche ingenieur zat
bij hen aan.
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Toen het dejeuner aanving, kwam een zwerm groote kleiwespen gevlogen binnen
de vensters, die tegen elkander openstonden en de ontzaglijke hitte van buiten aan
lieten tochten. Die insecten zagen er schrikwekkend uit met den langen, spitsen angel
achter aan hun smalle, gele lijven bungelend. Zij zwermden bij tientallen luid gonzend
om de aanzittenden heen, maar hinderden verder niet. Zoolang de passagiers aan
tafel zaten, bleven zij door de kajuit gonzen. Jules ging laat in den middag alleen aan
land. Hij wandelde de palmen-allee op. De groote en de kleine huizen stonden op
stalen verhoogingen gebouwd tegen de mieren. Deze insecten waren hier talrijk, zij
liepen overal op den weg en tegen de boomen, alleen op de wanden der witte huizen
zag hij ze niet. Dicht aan den bergtop bleef hij stil bij het kerkje, het was gesloten,
een oude neger zat er voor op een afgezaagden boomstam en liet zich beschijnen
door de zon, die hier allergeweldigst tegen den rooden rotsgrond sloeg. De hitte
kaatste van den harden bodem weer opwaarts, de oude neger soesde en keek niet op,
voor Jules vlak bij hem stond. Dan mompelde hij een groet en soesde voort, de zon
schijnend op de wollige kroezigheid van zijn bloote hoofd, en op de glimmende
naaktheid van zijn nog krachtige, breede schouders.
Achter het kerkje daalde Jules een weg in die om de kazerne heen weer naar de
palmenlaan terugvoerde. Op de binnenplaats, achter palissaden, waar dicht langs een
menigte rieten hutten stond, waarvoor heele kleine, naakte negerkinderen
rondscharrelden en stoeiden, hoorde hij commando's en aanhoudend geschetter van
hoorns en geroffel van trommen. De troepen van den Belgischen Staat oefenden zich
daar. Hij bleef langen tijd luisteren naar dit verwarde gerucht, de korte, krakende
stemmen van de negers die hunne commando's gaven, dan tuurde hij naar de naakte
kindertjes die in het stof in de laaiende zon dartelden, zich zand uit de oogen of den
mond wreven, die allerlei onverwachte en zonderlinge, kluchtige beweginkjes maakten
en zich niet stoorden aan den bleeken vreemdeling in zijn witte pak. Uit de hutten
trokken rookerige, benauwde geurtjes en soms keek een negerin die op den grond
zittend een zuigeling wiegde of de borst gaf, schuchter naar buiten. Maar de kindertjes
speelden onophoudelijk door, dicht bij de hutten, liepen met heele vlugge pasjes,
struikelden, vielen met hunne gezichtjes in het grijsroode stof, stonden op, tripten
om elkander heen, schreeuwden of huilden wat, en gingen door te dartelen.
Jules dwaalde verder bergafwaarts en wandelde de rivier langs tot aan de factory,
waar hij de groote boot had zien liggen. De boot lag in een kreek, waaraan het
handelshuis gebouwd was. Hij liep op een smal pad om het huis en die kreek heen,
en beklom een hoogen heuvel, van waaraf hij een wonderschoonen uitkijk had over
de rivier. Boven op den heuvel stond een doode boom. Omdat hij zijn revolver bij
zich droeg, viel het hem in, dit eens af te schieten, en hij mikte en schoot een paar
malen in het doode hout, dat in kleine splinters rondvloog. De schoten ratelden wijd
weg, en over de rivier kaatste het geluid vanaf de rotsen op de eilanden duidelijk
terug.
Later zette hij zich bij den dooden boom op een uitstekenden steen. De zon daalde
snel, en omdat hij van de toekomst zat te mijmeren, bemerkte hij niet dat het spoedig
donker zou zijn.
Wederom was de hemel oranjerood gekleurd zooals den vorigen avond kort voor
het onweder, en daar hoorde hij dat er op de Leopoldville de eerste waarschuwing
voor den maaltijd werd gegeven, dien middag vroeger dan gewoonlijk. Om op tijd
te komen, liep hij in draf, bijna den geheelen weg. Nat van zweet kwam hij aan boord
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binnen zijn cabine terug. Terwijl hij in de aangrenzende badkamer vlug een douche
nam en droge kleeren aantrok, ontwaarde hij in het inmiddels aangegloeide licht,
hoe zwermen muggen door de openstaande, ronde vensters binnen zeurden, en in
menigten zich op de witgeverfde wanden zetten of met zangerige, hooge, allerfijnste
geluiden bleven rondzweven in de cabine. Maar ook begonnen zij op eenmaal te
steken aan zijne voeten, op zijne beenen, in zijn hals. Een kleine kwelling geleek de
jeuk, toen hij op het oogenblik dat gebeld
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werd naar de eetzaal ging. Daar zat hij aan tafel, met de weinige, zwijgende menschen,
als hij gehinderd door de duizenden muggen, die van oogenblik tot oogenblik,
aangetrokken door het helle, electrische licht, in aantal toenamen.
Jules sliep dien nacht niet. Hij had eerst na het middagmaal aan dek gezeten, maar
kort daarop was hij naar zijn cabine terug gevlucht. Daar was het terwijl hij zich
ontkleedde als een algemeenen aanval op gegeven teeken, en weldra stak en brandde
het opnieuw aan beenen, hals en polsen. Hij kwam dan op de gedachte te rooken,
hoewel dit binnen de cabine streng verboden was. Maar het hielp, en als met
allerfijnste stemmetjes zingend en in hoogen toon door zeurend, begon de uittocht
door het open venstertje. Maar toch waren er veel te veel nog in de hut gebleven, die
zweefden maar voort, en als Jules het gordijntje voor het venster dicht geschoven
had en ook het licht had uitgedraaid, legde hij zich onder den wollen deken.
De uren vergingen. Hij moest luisteren naar allerlei suizende, vreemde rumoeren
die van buiten kwamen. Dof gerucht als van trommen en het gekwaak van de
kikvorschen en het trillende, sidderende geluid van de krekels.
Maar ook de muggen plaagden en zwierven met hunne tartende, allerfijnste
geluidjes om zijn hoofd, zetten zich daarop neder, begonnen ook op sommige plaatsen
door den wollen deken heen te steken en onophoudelijk te sarren. Haastig bonsde
zijn hart, terwijl hij om en om wentelde, zonder rust te vinden. Hij begreep dat het
onmogelijk zou zijn te slapen zonder muggennet uitgebreid over de kooi. Toen zocht
hij naar de sprei en legde deze over zijn hoofd. Zoo konden de muggen hem niet
sarren. Maar nu hinderde de hitte, en benauwdheid kwelde, terwijl hij toch de
geruchten hoorde die als een oneindige noodlottigheid, als een zee van soms zachter
dan weer duidelijker grommingen de wereld geleken te overheerschen.....
Vroeg in den ochtend dommelde hij soms even in.......
Hij zag den gelen stroom weer in de verlaten factorij in een koud, hard licht. Hij
stond er binnen dien vermolmden, muf riekenden bouwval. Door de versplinterde
vensters zonder ruiten zag hij achter de palissaden het hooge, hooge riet, dat ritselend
en droefgeestig wuifde, eenzaam ritselend teeken van volslagen verlatenheid. In de
hoeken van de kamers waardoor hij doolde, groeiden zwammen, zonderlinge grijze
en fraaikleurige in zachte tinten van violet en oranjegeel, ze waren als loerende oogen
van booze wezens die wel te voorschijn wilden komen, maar dit niet vermochten.
Lessenaars door vocht vergaan en verschimmeld stonden er aan de wanden, onder
een van die lessenaars zat eene padde met groote uitstaande oogen. De padde hapte
naar muggen. Op de wanden waarvan de kalk neergeschilferd was, slopen traag
hagedissen en huisspinnen, die hunne webben weefden en behoedzaam naar de
duizenden muggen kropen. De factorij was op palen gebouwd en stond midden in
het moeras. Een gedeelte van het huis was ingestort en lag neer tusschen het riet bij
hooge palmen. Het scheen lang geleden gebeurd te zijn, want de planken en balken
diep in de glinsterende vochtigheid gezonken, waren zwartachtig verrot. Op eenmaal
viel er iets neer in het moeras. Tusschen twee deuren door, zag hij het riet heftig
vaneen geschoven, een dof gegorgel smoorde, en een schriklijke angst, een
waanzinnige angst zette in hem uit. Hij hoorde lachen en zag dat zijn witte pak als
met krijt of meel bestoven was, het was witter dan wit geworden. Hij voelde dat ook
zijn gezicht wit werd als van een potsierlijken komiekeling die een menigte te
vermaken zal hebben, terwijl een onstilbaar leed, een akelige angst voor komend
nieuw verdriet en vreeselijke dingen, martelt en beklemt.....
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Hij stond weer voor het vensterlooze raam naar buiten te turen en het eenzame
riet achter de palissaden ritselde.... Een optocht van negers waarvan hij boven de
palissaden alleen de sterke schouders en de smartelijk verwrongen gezichten zien
kon, trok langs de puntige omrastering heen, stukken hout en koorden verbonden
hunne nekken, het
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was als een wandelende keten van naakte, zwarte rampzaligen.....
Een wijle was er niets, maar dan bemerkte hij in de korte schemering van een
rooden tropenavond op de lang verlaten factorij, de helle witheid van zijn kleeren
weer, die schenen te lichten in het toenemende duister. Een speeldoos begon de
ouderwetsche deuntjes te spelen, en al de hopeloosheid van treurige dagen waarde
in die verlatenheid aan, hij daar midden in als een witte, smartelijke figuur van
onnuttigheid en potsierlijkheid, dragend een reuzenlast van schier duldeloozen angst
en gruwzame beklemming.....
Ontwakend, hoorde hij de gonzingen van den nacht weer even duidelijk als voor die
korte sluimeringen, de muggen zeurden nog rond, hij sliep niet meer in, maar de
obsessie van de bouwvallige, verlaten factory en de witte kleêren keerde telkens en
telkens opnieuw.
Hij was een wit ding geworden, een bleek, eenzaam, wit mensch. Toen viel het in
zijn herinnering, dat hij kort na zijn ontscheping in Banana, na het onderhoud met
den inspecteur, daaraan alreeds had gedacht. Dit geleek alles een voorbeschikking.
Terwijl de kwelling der slapeloosheid duurde, vond hij het een smartelijk behagen,
zijn eenzame wezen met de onwerkelijke gestalte zijner droomerijen te
vereenzelvigen.
Zij jaagden dien Zondag op het groote eiland tegenover de stad. De witte, Alberti,
de eerste officier en de administrateur.
In een boot van de Leopoldville, met een zeiltje op, terwijl een zestal negers roeiden,
waren zij stroomopwaarts gevaren en in een inham, tusschen een bosch van biezen,
aan wal gegaan. Kort na hun aankomst op het eiland, zagen zij in een groep boomen
een menigte kleine apen, die snel over de rotsen klauterend, de vlucht namen. De
negers liepen de vier jagers vooruit, voorzichtig speurend, soms in wijden kring zich
verspreidend en weer op de jagers aftrekkend om wild op hen toe te drijven. Eenmaal,
terwijl zij aan den rand van een diepe kloof naar beneden keken, ontwaarden zij heel
in de diepte een tweetal antilopen, die met groote sprongen langs een wit glinsterend
meertje, tusschen laag houtgewas en varens, verdwenen. Zij dwaalden den geheelen
verderen middag over het eiland, maar zagen de antilopen, noch eenig ander wild,
terug.
Een half uur voor zonsondergang, toen een zwerm reuzige, schitterende libellen
tusschen de biezen neerstreek, waar hunne boot aan den rivieroever lag gemeerd,
roeiden de negers hen aan boord terug. Kort nadat zij op het schip waren, begon het
wederom te onweren.
In het licht van het gloeilampje, achter op het schip, sprak hij dien avond met
Alberti over de nieuwelingen, die al naar kooi waren. De witte had zich niet bij hen
aangesloten, het waren schreeuwerige klanten. Van Dalen leek nog de beste, die
hield zich kalm. Alberti klaagde dan over schriklijke loomheid in de beenen en over
hoofdpijnen. Hij zag er bleek en vermoeid uit, maar bleef toch nog geruimen tijd
met den witte praten over den aanstaanden tocht naar Mataddi en de groote reis naar
den boven Congo.
Den morgen van den vijfden dag, tegen zonsopgang, vertrok de Leopoldville naar
Mataddi. Het was een snelle vaart, tusschen de bergen, die altijd hooger zich rondden,
soms begroeid, maar meestal dor en kaal en steenachtig. De boot voer soms tusschen
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geel schuimende draaikolken door, een enkel maal, op de rotsachtige, schaars
begroeide boorden van den stroom zag hij witte huisjes en factorijen. Maar naarmate
de bergen hooger zich hieven, kwamen er op sommige plekken, onder aan hun voet,
ook dichtbegroeide inhammen en kreken, waar overvloedige plantengroei zich
spiegelde in het altijd snel voortglijdende, gele water. De gloed en de helle lichtheid
van den dag tergden uitputtend en brandden den witte in de oogen.
Het groote Mataddi, de stad van den Congospoorweg was bij een buiging van de
rivier in het gezicht gekomen, witte, verspreide lage huizen en schuren tegen grijs
roode rotsen aan. Laag aan den rivieroever, bij de rails, de lange gebouwen en loodsen
van den spoorweg, donker, roetachtig, vuil bewalmd. Een ijzeren pier stak vlak bij
die loodsen het gele water in.
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En daar voor dat ijle metalen geraamte, daar eindigde de lange reis met de
Leopoldville. Daar kwamen twee in het wit gekleede mannen van de Hollandsche
factorij de zes Hollanders begroeten en namen hen mee naar ‘het huis.’ Zij gingen
over een pad langs den stroom naar de Hollandsche nederzetting, die spoedig geheel
ontruimd zou worden, omdat de Congo weldra sterk rijzen zou en dan stond dit huis
in het water. Er was al met de verhuizing begonnen, alleen stoelen en tafels stonden
er in de groote kamer, die uitzag op de rivier, daarachter lag het kantoor, lessenaars
en stoelen en een stoffige rommel van allerlei papieren.
Alberti ging dien middag met de vier anderen uit en de witte daalde tegen zons
ondergang tusschen de verspreide huizen door, tot aan het kerkhof, dicht bij het
hospitaal. Daar bekeek hij de graven en las de namen. Geen der graven was ouder
dan een vijf en twintig jaren en er waren namen van Hollanders, Engelschen, Belgen,
Franschen, Portugeezen. Soms lagen er om de zerken heen of tegen de houten en
ijzeren kruisen witte steenen of schelpen. Recht tegenover het kerkhof aan den
overkant van de hier zeer breede rivier, zag hij op den top van een breede mamelon,
Vivi, Stanley's eerste station op zijn tocht naar het Oosten waar hij doodziek gelegen
had aan koortsen. De bergen legerden zich als lompe bulten tot diep achter Vivi.
Oostwaarts schuimden en druischten dof de stroomversnellingen. In de schemering
keerde de witte naar de factorij terug.
Even voor het aan tafel gaan - de lampen waren aangestoken en er werd nog
gebabbeld - vertelde Morin, de chef van het huis, die een gemoedelijk en vriendelijk
man was, dat zij dadelijk, den volgenden ochtend vroeg, reeds met den trein naar 'N
Tumba zouden kunnen vertrekken. Later op den avond, toen het maal was afgeloopen
en de mannen pratend rond de tafel rookten, terwijl honderden torren en insecten
rusteloos om de lampen fladderden en hard tikten tegen de ballons, kwam een jonge
man de verandah van de factorij op. Die was een paar dagen te voren uit de
binnenlanden gekomen en ging nu met verlof naar Europa terug. Hij sliep al aan
boord van de Fransche mail die weldra de reis naar Marseille zou beginnen. Vlak bij
de kamerdeuren op een rieten stoel gezeten vertelde hij van zijn verblijf in de
binnenlanden. De anderen luisterden en deden vragen. Maar al gauw werd er naar
bed verlangd en Ronk, een employé kwam den witte en Alberti zeggen, dat alle
bedden bezet waren in het huis.
‘Fannacht motte jullie maar-us op de plankies slape. Dat kan d'r wel af. Jullie
hebben 't zoo goed gehad aan boord, en 't is maar voor één nachie, Hi, Hi!’
Dat had Ronk gezegd, toen hij hen met een brandende kaars in de hand den weg
wees naar de groote, leege kamer waar vier dekens op den stoffigen, planken vloer
verspreid lagen, een om op te liggen en een ander om over hen uit te spreiden.
In den diep-duisteren nacht, naast elkander uitgestrekt op den harden vloer bleven
zij klaar wakker, na langen tijd gepraat te hebben. Enkele muggen zwierven rond en
begonnen hun gesar. Soms liepen hen insecten, torren, kakkerlakken of spinnen over
gelaat en handen. Telkens keerden zij zich, wijl hunne leden verstijfden en pijnlijk
verkrampten. Dan luisterden zij naar elkanders ademhaling, en mat en afgestompt,
waren zij te suffig om elkander dingen te vragen waaraan zij nog dachten.
En altijd, altijd door suizelde hen in de ooren het afnemende en zwellende gerucht
van de kikkers en de krekels, dat wild omgierde, breed aandoemend door den nacht.
Totdat zij dommelden of insoesden, telkens gewekt door de zwaar gonzende
rumoeren buiten.
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Boekbespreking.
Stijn Streuvels, Najaar, 2 dln, Amsterdam, L.J. Veen, zonder jaartal.
'n Titel te ‘verzinnen’ is soms iets lastigs voor ons schrijvers. Eigenlijk jammer dat
wij niet, gelijk b.v. de muziek-componisten, eenvoudig boven een nieuw werkje
mogen schrijven: opus zóóveel. Het gaat niet - och, er zijn allerlei ‘praktische’
overwegingen; bovendien, het zou nogal dor en poover staan en sterk herinneren aan
die huiswoestijnen in Noord-Amerika met hun 47th street en hun 64th avenue! - het
kan niet, ónze kinderen moeten ieder een naam hebben. Intusschen, dát is nog niet
het lastigste. Maar nu geven wij een bundel uit, of twee bundels, of een bundel in
twee deelen, als men zoo zeggen kan (N a j a a r is een voorbeeld van zulk een bundel
met een dubbelik). Nu moet daar buiten-op weer een ander woord staan, een nieuwe
titel: ook ‘het boek’ als zoodanig dient van zijn evennaaste te zijn onderscheiden.
Dat is pas een toer! Velen onzer pijnigen zich af in zoo'n geval om een idealen
verzameltitel te vinden, één of meer woorden n.l., waarin de meest essentieele
‘familietrek’, datgene waardoor zij hoofdzakelijk overeenkomen, der verschillende
‘opera’ keurig en precies zal staan uitgedrukt. Maar niet allen slagen daarin, en
sommigen probeeren het niet eens, zij zijn óf, in 't algemeen, gemakzuchtiger, óf
onverschilliger op 't punt van titels. Deze laatsten vragen zich eenvoudig af: wat zijn
het voor dingen, die ik daar heb gemaakt en bijeengebracht? En zij betitelen hun
bundels: Gedichten, Proza, Verhalen, enz. Doch weer anderen vinden zulk een
algemeenheid toch te vaag, te weinig zeggend, te onpersoonlijk ook, zij hakken het
ei van Columbus kalmweg door (zooals ik laatst iemand, in 't vuur zijner rede, hoorde
beweren) en doopen hun komplete boek met denzelfden naam, dien de voorstgeplaatst
novelle al draagt, somstijds - eerlijkheidshalve! - gevolgd door die, na een fieren
titelklank wel flauw en aarzelig achteraanhinkende, woorden: ‘en andere verhalen.’
Sommige uitgevers maken de zaak buitendien geenszins beter door dit slappe
bijvoegsel ook nog wat kleiner te doen drukken dan de eigenlijke titel.
Ik betwijfel zeer of, wie zich zoo verrassend vlug, maar tevens 'n beetje ruw, van
de zaak tracht af te maken, wel op den duur voldaan zal blijven met deze oplossing
- die geen oplossing is, maar een doekje voor 't bloeden. Immers bestaat er in de
meeste gevallen geen grond om dat ééne, met name genoemde, product zoo in 't
bizonder ‘hervor zu heben’.
Nu geloof ik wel, dat, in den grond der zaak, wij, bundelende schrijvers, zelven
aan al deze moeilijkheden de meeste schuld hebben. Ons ongeduld, onze rustelooze
voortvarendheid, of die van onze uitgevers - om nu maar te zwijgen van meer
materieele oorzaken - brengen er ons n.l. niet zelden toe ongelijksoortige zaken bijeen
te voegen tot een onharmonischen bundel. Wij deden dan beter te wachten tot wij
van een enkele der onder onze ‘oogst’ voorkomende vruchtensoorten genoeg hadden
voor een mandje- of boekje-vol. Dat zou rustiger en dus gedistingeerder en dus
mooier zijn. Welk een schoon en voornaam geheel vormt b.v. die even precies-juist
als pittig en suggestief betitelde bundel: Feesten, door Jac. van Looy. Wat wilt ge!
Niet ieder van ons is het nu eenmaal gegeven de wijze waarop hij zich ‘naar buiten
verklaart’, zoo min trouwens als zijn overig bestaan, in te richten en te doen
geschieden naar zijn liefste wenschen en schoonste droomen.... Zoo als ik al zei: daar
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zijn, helaas, allerlei ‘praktische’ overwegingen.... Het praktische is het bederf in deze
wereld....
Stijn Streuvels noemde zijn nieuwsten ‘bundel’ - hij uit zich nu eenmaal zoo gaarne
in korte verhalen en doet het zoo prachtig! - ‘Najaar’. En waarachtig, 't heeft er allen
schijn van, alsof ook hij dat maar zoo deed, eenvoudig en alleen omdat het
prozastukje, dat bladzij 1 tot-en-met 8 van het ‘eerste boek’ bezet houdt, met het
woord najaar is betiteld. Behalve dit heel korte
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opstel toch bevat het twee-delige boek een paar lange verhalen: ‘De Blijde Dag’ en
‘De Aanslag’, en nog twee andere, kleinere, prozastukjes ‘De Boomen’ en ‘Jacht’.
Alleen van dit laatstgenoemde kan men in redelijkheid volhouden dat het iets
wezenlijks met het najaar heeft uitstaande. Noch in ‘De Blijde Dag’, noch in ‘De
Aanslag’ heb ik-voor-mij iets speciaal herfstigs kunnen ontdekken.
Toch geloof ik, dat ‘de zaak’ in dit geval dieper zit. Toch zou 'k er op durven
wedden, dat de groote Vlaamsche schrijver zijn titel niet maar zoo klakkeloos gekozen
heeft, maar er zijn eigen en goede reden voor had. En vergis ik mij niet, dan kan men
in het stukje zelf, dat hij ‘Najaar’ noemde, een antwoord vinden op de vraag waarom
hij ook zijn gansche boek zoo doopte. Heeft hij dit stukje misschien geschreven óm
dien titel, in plaats van het omgekeerde? Is het niets dan een soort inleiding tot het
boek? Ik betwijfel het sterk, immers dit, trouwens op-zich-zelf zoo zeer een geheel
vormende, stemmingsvolle brokje proza werd al geschreven in Nov. 1907 (en voor
't eerst gepubliceerd in het Januarinummer 1908 van Elsevier's Geïll. Maandschrift).
Hoe dit zij, het opstel ‘Najaar’ - onze trouwe lezers zullen het zich zonder twijfel
herinneren - eindigt met de volgende periode - en het is daarin, dat ik een verklaring
meen te vinden van de betiteling der bundels: ‘Wij integendeel, die de schoone
zomerdagen verleefd hebben met onze oogen, die niets deden, de dagen lang, tenzij
ons zat zuipen aan de pracht, de heerlijkheid en de schoonte van het zomerlijk uitzicht,
wij, die er van genoten hebben als van een gestadig feest zonder er ooit vernoegd
van te geraken en altijd nog wenschten om meer - zoodat we verrast werden door
het plotse einde en den weemoed nog in 't herte voelen van de heerlijkheid die al te
kort van duur, weeral voorbij is; - wij die niets deden dan scheppen en ruifelen in
den rijkdom, wentelen in de weelde, drinken in de veelte, mooschen in de
eindeloosheid en garen aan de schoonheid die onvergangbaar scheen, zonder te helpen
aan 't verwerken dier schoonheid tot eetbare nuttigheid - terwijl de menschen die
gewrocht hebben heel dien tijd, nu aan 't rusten zijn, - aan ons nu de donkere nachten,
de donkere dagen om aan 't werk te vallen; aan ons nu om die gegaarde schoonheid
te verwerken tot tastelijke voortbrengsels die deugd, genot en welvaart moeten
brengen aan dezen die rusten mogen....
Onze werkbeurt is nu aangebroken.
Zie de lucht is één dikte grijs, de blaren rotten aan de boomen, 't groen is geroest,
verwelkerd, geluw en derf; de einder zit vol mist en de wegen zijn onbegaanbaar, 't
land is als een doolage... de zwarte kraaien wieken door de lucht....
Doe de vensters dicht, schuif de behangsels voor, ontsteek het vuur, 't lamplicht
wacht....
Schoone dingen van mijne herinnering, dingen van teerheid, wasems van weemoed
en zachte treurnis, heel de wereld van mijn verlangen die leeft in mijn verbeelding,
moet ik verwerken.
Denk dat gij de wever zijt die op zijn getouwen zit en weeft; die uit de kronkels
en slingerkrullen van de keten, de beelden maakt die levend en vol kleur te voorschijn
komen bachten het kamblad en stilaan winden op den boom..., waar zij geworden
zijn het onvergankelijke doek, het veelkleurige laken, de lap waarop het volle leven
gebeeld staat!’
Zie lezer, ik begrijp dit in de eerste plaats letterlijk zooals het er staat. Ik geloof
inderdaad, dat Streuvels 's zomers niet schrijft, dat in dien vollen en schoonen tijd
de lust hem ontbreekt, zich neer te zetten tot dat gestadig-gebogen en absolute
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aandacht vorderende werk aan een tafel en tusschen vier muren. Te veel en te graag
leeft hij mee met de natuur. Doch als de najaars-buien aanruischen en zijn zinnen
verzadigd zijn van ‘schoonte’ (aardig woord!) kruipt hij in zijn hol en werkt. Dit
boek is een vrucht van zoo'n najaars-arbeid.
Doch deze eenvoudige waarheid, alle andere gelijk, is ook als een beeld, een
zinnebeeld, op te vatten. Men schijnt het tegenwoordig niet algemeen meer te
begrijpen, doch in de simpelste werkelijkheden kan zich het groote en diepe leven
vertastelijken, belichamen, stileeren. Is niet ons gansche
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schrijversbestaan een eeuwige wisseling van schoonheid vergaren en schoonheid
verwerken, tot wat wij hopen nieuwe schoonheid te doen zijn, tot iets tenminste, dat
‘deugd’ (in Vlaamschen zin), dat genot brengen moge aan hen die rusten? O, soms
zijn er tijden - al is 't dan niet altijd zomer, in letterlijken zin - waarin wij inderdaad
niets anders te doen schijnen, dan ‘scheppen en ruifelen in den rijkdom’ onzer
indrukken, ‘wentelen in de weelde’ onzer ontroeringen, ‘drinken in de veelte,
mooschen in de eindeloosheid en garen aan de schoonheid die onvergangbaar
scheen’.... Doch zie, plotseling soms, voor wij 't zelf goed hebben gemerkt - zooals
wanneer een wolk schuift voor de zon - daar zijn zij toch vergaan, die veelte, die
weelde, die schoonheid; daar staan wij, met leege handen, en voelen ‘den weemoed
in 't herte om de heerlijkheid, al te kort van duur’. En dan... dán is 't naar de stilte,
de tafel, de vier muren, dan is 't naar ons werk dat wij terug verlangen. Wij vinden
er troost in en een gedeeltelijke vergoeding. En wel wijs is hij die tot zichzelven
zeggen kan: ‘Denk dat gij de wever zijt die op zijn getouwen zit en weeft’....
Maar ja, in deze stemming is de herfst wel, goede lezer, en ik begrijp er eenigszins
uit, waarom Stijn Streuvels zijn laatste novellenbundel met dat woord ‘Najaar’ heeft
gedoopt. Schoone dingen van zijn herinnering, ‘dingen van teerheid, wasems van
weemoed en zachte treurnis’ hij heeft ze er in... v e r w e r k t ....
Doch nú geldt het u te zeggen wat nieuws ons deze nieuwe bundels brengen. Streuvels,
niet waar? schijnt onuitputtelijk in zijn rustig voort-beschrijven en -vertellen, geen
jaar gaat voorbij zonder vruchten van dien schoonen en krachtigen boom, zonder
jonggeboren werk van hem. Dat dit werk niet altijd precies even mooi en
beteekenisvol, dat er verschil van waarde en gewicht is in zijn producten, wie zal er
zich over verwonderen. D e V l a s c h a a r d was een machtig en groot boek van
breed-geziene-menschelijkheid. Dit N a j a a r bevat bladzijden van uiterst fijne,
doordringende psychologie, het bevat er zeker niet minder van een kostelijk levendige
en kleurige vertelkunst; tóch, als geheel, acht ik het iets minders dan die kapitale
voorganger. Wie Streuvels' krachten meten zou naar een verhaal als ‘De Aanslag’
zou zich m.i. vergissen. Ik houd van dat aardige jongens-verhaal - ik zal u er dadelijk
nog meer van vertellen - maar al lezende vergeleek ik het onwillekeurig met Frans
Verschoren's vertellingen, die meerendeels soortgelijk zijn, en vond ik... dat het
eigenlijk niet veel beter was dan deze. Nu is mij ook Frans Verschorens door-en-door
hartig en hartelijk werk bizonder lief, maar... nu ja, Frans Verschoren is Streuvels'
mindere. En zoo ongeveer ging het mij met ‘De Blijde Dag’. Ook die fijne, lieve, in
zoo schoonen weemoed vervloeiende novelle bewonder ik ten zeerste, en ik zou
waarlijk niet weten te zeggen wie, in Vlaanderen, ook dit ‘geval’ evenzoo goed en
smaakvol had kunnen beschrijven - toch, Styn Streuvels in zijn volle, grootste kracht
geeft ons ook deze novelle niet.
Intusschen, zeer zeker éénig staat het, totnogtoe, in het oeuvre des stoeren
Vlamings, dit zacht deemoedige, teergevoelig meelevende verhaal van Hélène Grisar,
het weeshuismeisje - het was een door nonnen beheerd weeshuis wel te verstaan dat door een enkelen uitbundigen uitgaansdag met ‘de wereld’ kennis maakt, ook
iets merkt van... ‘de liefde’, en er zich dusdanig aan vergaapt dat het voor lang gedaan
is met haar kloosterlijke, haar onbewuste zielerust, dat zij opstandig wordt en in
conflict geraakt met de macht, de in haar strak-zwijgend handelen zoo geheimzinnig
sterke mácht, die nu eenmaal over haar gesteld is. Geheimpjes-fluisterende omgang
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met een verkeerde vriendin doet dan de rest. Beiden worden gestraft. Maar Hélène
Grisar, haar ondeugende vriendin, en nog twee andere lotgenooten, weten te
ontvluchten uit het enorme wezenhuis met z'n drie-honderd-vijftig opgesloten zieltjes.
Vergeefs natuurlijk! De groote zwarte zwijgende macht heeft de arm maar uit te
strekken om haar te achterhalen. Hélène is nu eenmaal niet van de soort die slaagt
in lichtzinnige ondernemingen. Bij haar terugkomst blijkt de straftijd voorbij te zijn,
er wordt zelfs niet meer van gesproken, noch over het
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‘verzet’ zelf, maar in het eentonig-langzaam, dag-na-dag, week-aan-week, verder
uitdienen van haar stille weeshuisjaren - het zijn er nog vijf! - verliest het meisje tot
zelfs de herinnering aan dien eenen, dien toen toch zoo ‘onvervangbaar’ schijnenden
b l i j d e n d a g , wordt deze haar ten slotte ‘zoo onverschillig als de schoonheid van
hare donkere lokken, de glans van hare stralende oogen, en de voorname snede van
haar fijn en schoon, edel-bleek gelaat.’
Nog eens, het is een mooi, gaaf en overtuigend verhaal, waarmede wij dan ook
niet nalaten zouden volkomen voldaan en blij te zijn, bestond niet die aantrekkelijke
macht van stoutmoedige beelding, die overrompelende frischte, die echt streuvelsche,
misschien wat ruwe, breedte en forschheid van gebaar, waarmee wij nu eenmaal
verwend en waaraan wij zoo gehecht zijn. Doch zóó verdiept zijn wij telkens, dat
wij daar enkel aan denken - even opkijkend, met een vaag gevoel van gemis - wanneer,
zooals op blz. 102, wij worden getroffen door een typeering van de oude soort. Hier
is Xaveer, de knecht van 't klooster, die 't feestend meisje halen komt, Xaveer die
‘daar stond als een schrikbeeld’. ‘Xaveer, die ander nooit buiten zijne boerderij kwam,
stond hier te midden der juffers als een stompe boomtronk in zijn vuile werkkleeren.
Hij stond er dom te doen en rond te kijken met een wezen als een kloef en hij zegde
niets!...’
Doch - laat mij het toch erkennen! - hoeveel plaatsen zijn er niet van een
andersoortig mooi, een prachtige aanvulling zijner totnutoe gekende talenten, de
ontwikkeling waarvan bij Streuvels nategaan nu wellicht een bizonder genot gaat
worden. Hoe innig heeft deze ex-dorpsbakker, die door velen voor 'n soort
natuurmensch wordt gehouden, half boer half woordensmeder, maar zeker niet voor
een zoo subtiel en beminnend kenner van jongejuffrouw-gevoeltjes, hoe innig heeft
hij het toch maar doorproefd en te proeven gegeven, het prille, teere, zich nog maar
zoo weinig bewuste zieleleven van het schoone en bleeke weeskind, Hélène Grisar.
's Morgens, als haar onbekende oom gekomen is - de baardige, welgedane meneer
met zijn rijkgekleed dochtertje - en zij worden rondgeleid in 't instituut, en dan ook
komen in de klas van Hélène, waar de meisjes zitten te kantwerken - zij nu niet, want
nu hoort ze bij oom, nu kijkt ze mee! - dan lezen wij, bl. 39: ‘Waar de bezoekers
voorbij waren, durfden de kantwerksters eerst opkijken en den heer en de juffrouw
bezien. Hélène Grisar wandelde mede tusschen de banken; zij voelde geen grond
onder hare voeten, haar oogen keken boven de hoofden harer gezellinnen heen, die
gebogen zaten, en waar zij een bekend wezen zag opkijken, glimlachte zij
voorkomend. 't Was of elke lofbetuiging door haar oom uitgesproken rechtstreeks
aan haar zelf toekwam. En zij verwachtte nog veel meer, toen hij haar eigen plaats
naderde en haar werk zien zou. Die ledige plaats scheen haar van hier uit zoo vreemd;
't was alsof ze haar zelf daar zitten zag en hier stond als een ander meisje, dat mede
was gekomen om alles af te zien en zij voelde voor 't eerst medelijden met het
weesmeisje, dat ze tot nu toe zelf geweest was.’
De joviale oom, goedig-verrukt over zijn als weergevonden nichtje, noodt haar
mee, dien dag naar buiten, mee met hem en zijn dochtertje en zijn joyeuse familie,
die op eenigen afstand wacht. Hélène krijgt verlof en vertrekt per open-rijtuig. Dit
ritje vond ik een van de fijnste stukjes uit de mooie vertelling; met een woord als
‘juiste observatie’, of zoo iets, komt men er geenszins wanneer men aanduiden wil
wat er goeds en kostelijks is in een periode als deze b.v.: ‘Maar 't land lag open en
de lucht was helder blauw met groote witte wolken. De wind woei haar tegen de
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wangen en ruischte haar rond het hoofd. Een oogenblik ging het alsof zij ineens zou
beginnen zingen om hare blijdschap los te laten. Zij glimlachte en toen zij zag dat
haar oom ook glimlachte en haar bewonderend aankeek, kon zij 't niet meer uithouden,
en liet haar lach los. E e n e r i l l i n g d o o r l i e p h a a r h e e l e l i j f , h a r e
schouders krompen naar voor en hare armen strekte zij stijf
en wreef krampachtig de handen tusschen de geslotene
k n i e ë n . Daarna herstelde zij plots en bleef zitten
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kijken stil voor haar uit. Zij waren 't dorp genaderd en nu kreeg Hélène het
ongemakkelijke gevoel bij 't gedacht te moeten verschijnen voor die onbekende
familie.’
Ik ken geen psychologische-romanschrijver in binnen- of buitenland, dien men
niet zou mogen feliciteeren met een zinnetje als hetwelk ik zoo vrij was hier te doen
spatieeren.
In ‘De Aanslag’ wordt verteld hoe een troepje dorpsschooljongens, opgewonden
door de vertooningen van reizende zigeuners, besluit ook eens zoo iets te gaan doen,
een fantastisch roovers-drama in pantomime in te studeeren en op te voeren; de
schaapsstal van Wieske's vader zal het tooneel zijn. Huisraad en beddegoed uit
Wieske's ouderlijk huis dienen als requisieten, en juist is een der laatste repetities in
vollen en geanimeerden gang, als ‘de boer’ het zaakje in de gaten krijgt en, hevig
toornend, de bende uit elkaar slaat. Zulk een vernedering roept om wraak! Ook
roovers en spitsboeven hebben een eer te verdedigen. En men komt overeen, Tuurke,
Wies en de anderen, dat ‘de boer’ zal gedood worden. Het dringt eigenlijk niet eens
goed tot Wieske door, dat de aartsvijand zijn vader is. Een van de vrienden blijkt in
het verdacht bezit te zijn van een eeuwenoud pistool, een zakje kruit is mede
verkrijgbaar; alleen de kogels worden vergeten. En de aanslag wordt volvoerd - doch
is enkel in staat den grooten boer wat te doen vloeken op die bengels: - ‘Wat de
verdomd voor kluchten zijn dat om iemand zoo te doen verschieten! en een mensch
de voeten te verschoepen’... Doch als er vervolgens werkelijke kogels zijn te
voorschijn gebracht, t.w. eenige koppen van hoefnagels ‘afgesneden met de trektang,’
gebeurt er inderdaad een ongeluk - maar niet met ‘den boer’ en niét met die kogels.
Het is Tuurke's vader, de loodgieter, die ‘uit de goot naar beneden gestekt’ is. ‘Wies
stond er nog bij toen de dokter den gekwetste onderzocht en hij zag hoe men Tuurke's
vader op eene berrie laadde en stil naar buiten droeg’. En nu plotseling beseft kleine
Wies wat hij en zijn makkers met zijn eigen vader hadden willen beginnen; in
wanhopigen schrik over zijn slechtheid holt hij naar huis, roept zijn misdaad uit,
springt den norschen boer om de hals: ‘Nu nog maar wist de jongen hoezeer hij zijn
eigen vader beminde....’
Een aardig, geestig, levendig verhaal, ook dit, en niet onwaarschijnlijk misschien;
toch ben ik niet geheel overtuigd... Maar laat ons niet te veel ‘appuyeeren’, geen
nadruk geven aan bezwaren, die immers zoo weinig beteekenen waar 't geldt licht
en vroolijk werk als dit, werk waarvan de groote verdienste, als bij een goochelaar,
in 't gemak en de gratie, de geestigheid en verrassing der voordracht schuilt en waarlijk
niet zoo zeer in 't belang der toer zelf!
Hetzelfde is, vergis ik mij niet, het geval met het vertelseltje dat J a c h t heet, maar
van een gansch ándere dracht en schoonheid lijkt me dat magnifieke prozastukje,
waarvan ‘De Nieuwe Gids’ de primeur genoot, en dat ‘De Boomen’ is betiteld. Welk
een proza! Luistert naar 't begin:
‘Twaalf ontzaggelijke, groote schaaiaards, reuzen van boomen, in 't gelid op den
zoom van een hoogen barm, alleen te midden 't bloote, open veld. Stevige achtkanters
van den ouden eisch met stammen forsch opgeschoten, zwaar als moerpijlers die te
schragen staan het wijde kroongebouw als een berg van groen, hoog in de lucht’.
Ik kende ze, die boomen, ik heb ze gezien voor ze geveld lagen. Streuvels was 't
die ze mij aanwees en mij hun doodvonnis ‘vermondde’. Als ik dit proza lees hoor
ik weer zijn stem. En ik zie zijn heele figuur voor mij en benijd hem en verwonder

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 20

hem om zijn groote liefde voor de natuur, die hem inspireert tot een lyriek-in-proza
zoo schoon als er in onze heerlijke taal nog maar weinig is gegeven. Zooals Streuvels
deze boomen zag, zoo zag hij in ‘De Vlaschaard’ de menschen, zijn boeren, met een
natuurlijke, volstrekt ongeëxalteerde geestdrift, betrekkelijk nuchter blijvend, wijl
hij waarlijk geen dronkenschap noodig heeft om dichter te zijn. Dit kleine opstelletje
‘De Boomen’ zal blijven behooren tot Streuvels' meest onpopulaire maar niettemin
schoonste werk. Daar past maar één woord op. Dat woord is: g r o o t .
H.R.
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Japansche kunst
Langen tijd heeft men de kunst der Japanners beschouwd, als voor ons Westerlingen
onbegrijpelijk en... ongenietbaar, tot dat mannen van smaak, als de Goncourt's er
zich voor interesseerden en ten slotte verschillende Parijsche verzamelaars elkaar de
zeldzame drukken van Harunobu's of Hokusaï's houtsneden gingen betwisten.
Gaandeweg kwam er zoodoende een belangstelling voor Japansche prentkunst
zoowel als voor Japansche kleinkunst, die wij gerust een soort mode kunnen noemen,
maar een mode die ongetwijfeld invloed heeft uitgeoefend op de onze Europeesche
schilderkunst zoowel als op onze Westersche ornamentiek en waaraan wij bovendien
verzamelingen als: Duret, Guimet, Cernuchi te danken hebben.
Dat de wijze waarop de Japanner de natuur beziet en weergeeft op zijn
schilderingen, dat zijn gevoel voor evenwicht in een compositie, indruk gemaakt
hebben op schilders als Manet, Degas, Whistler, Beardsley, Lautrec is onmiskenbaar
en duidelijk in hun werk na te speuren, al zal men er nooit een zucht naar Japanzigheid
in ontdekken.
Eerst later ontstond deze zucht, ging men, voor een titel of opschrift, letters onder
elkaar zetten op zijn Japansch, versierden men zijn serre met waaiers, werd De Geisha
vertoont en deed al dat Japan-gesnor zijn intrede in onze huizen. Wij werden
overstroomd met lampionnetjes, parasols, nagemaakte kakemono's, leelijke vaasjes,
kopjes en bordjes, prullerig bazar-gedoe, dat men hoewel het in zijn hart leelijk
vindend, maar accepteerde, omdat Japansch nu eenmaal gesanctioneerd was als
smaakvol, en de winkeliers dit als ‘direct-geïmporteerd Japansch’ aanprezen.
Nog zijn wij dezen zondvloed van Japan-rommel niet te boven, menige serre
getuigt er van, en het is dan ook voor een gewoon sterveling die Japansch als mooi
heeft hooren decreteeren, uiterst ontmoedigend nu hij zich eenige Japonaiseriën heeft
aangeschaft, te moeten vernemen dat dit eigenlijk niet hèt Japansch is, en dat er ook
‘zooveelste rangs’ Japansch bestaat, leelijker nog dan de chromo's naar de
Schuttersmaaltijd. Me dunkt, het is om tureluurs te worden; maar toch, het is noodig
dat men zelfs over zijn Japansch eens gaat nadenken, dat men eens tracht te begrijpen
waarom goede Japansche kunst mooi is en wat er mooi aan is.
Houtsneden, aardewerk, brons, cloisonné's van een vijftig-jaar terug zijn nagenoeg
zonder uitzondering de moeite waard en wat verschillende veilingen in den laatsten
tijd ons bieden, in de afgeloopen maand juist een tweetal zeer belangrijke te Parijs,
de collectie Ikeda en de collectie Barbouteau, is doorgaans werk van vóór de tweede
helft der negentiende eeuw.
Hieruit volgt echter nog niet dat, wat na dien tijd gemaakt werd, de eigenlijke
bazar-rommel is. Een groot deel hiervan heeft nooit Japan gezien; maar wat tegen
het einde der 19e eeuw daar wèl gemaakt werd mist toch de goede hoedanigheden
van het vroegere. Wel is de Japanner genoeg werkman om aan alles een goed achevé
te geven, doch de techniek overheerscht dikwijls hierbij den goeden smaak. Het
evenwicht ontbreekt. Enkele import-firma's exposeeren dikwijls hedendaagsch
Japansch werk naast het oude en willen dan doen uitkomen dat het eerste technisch
nog geraffineerder is, maar juist hierdoor geven zij een bewijs dat de bekoring van
een cloisonné, van een aarden potje hun ontsnapt, en zoo zal ondanks die volmaakte
uitvoering een modern vaasje er weer toe bijdragen, dat men zich toch vreemd blijft
voelen tegenover de uitingen der Japansche kunst. Men ziet nu de uitstekende
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technische verzorging, maar mist bij dit werk de samenhang van gedachte en
uitvoering. Kleur, zoowel als teekening zijn niet in overeenstemming met het geheel.
De oorzaak hiervan ligt ongetwijfeld aan den Japanner zelf, die thans
export-fabricaat maakt en rekening meent te moeten houden met Europeeschen smaak
(?); maar niet minder heeft de importeur er schuld aan, omdat hij, in zijn soort
k u n s t -handelaar zijnde, dit
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predicaat feitelijk onwaardig is. Ten slotte echter is ook het publiek mede
verantwoordelijk voor al dat minderwaardige Japan-gedoe, omdat het maar koopt
zonder te oordeelen, zonder te zien.
Want er komt ook wel goed werk uit handen van den tegenwoordigen Japanner,
vooral wanneer hijzelf naar de houtsneden, naar de vazen en bronzen van z'n groote
voorgangers heeft gekeken.
De prenten hebben nog wel niet die zelfde prachtige kleurcombinatie der oude,
de aniline deed zijn intocht in het Rijk van den Chrysantemum; maar tal van moderne
houtsneden uit den laatsten tijd bewijzen dat de Japanner over den export-tijd heen
raakt.
Van de Japansche firma Ken-Hoshino uit Tokio, die thans te Londen een filiaal
van hare zaak heeft (New Courts Chambers 57 en 58 Chancery Lane) ontving ik
dezer dagen een serie door haar uitgegeven Japansche houtsneden die waarlijk naar
de bekoring der oude streefden. De kleur is nog wat hard en het papier niet zoo soepel
als wij dat gewend zijn, maar toch kunnen deze platen, waarvan er voor enkele een
groot aantal verschillende kleurplankjes noodig was, bewijzen, dat, mits men zelf
maar uit z'n oogen ziet, onder het hedendaagsche Japansch wel goed werk te vinden
is.
Daar zijn lange paneeltjes; een avondlandschap met opkomende maan, en een
nacht op de rivier, waar tegen de kleur van het water zich een schuit donker afteekent,
en alleen het licht uit de ruitjes even opflikkert in dit stemmige geheel, die doen
denken aan die avondgezichten van Hiroshigé. Naast deze impressies van het
landschap, zijn er dierstudies die, zij het nog niet geheel in gevoeligheid van druk,
toch in teekening de goede oude nabij komen. Een kraai op een tak, vliegende ganzen,
watersnippen, een arend, een uil, zij zijn allen uitstekend in hun karakter geobserveerd
en met een eenvoudigheid weergegeven, die ons de dieren van een Sosen in
herinnering brengen; en de plantstudies, bloeiende takken van de kers, de appel, de
wysteria, zij doen voor de dierenteekeningen niet onder.
Waar men tegenwoordig veel ijvert voor eenvoudige versiering in scholen en
kinderkamers, daar zouden deze vogel- en plantstudies, waarvan de prijs tusschen 1
sh. en 2 sh. varieert, goede diensten kunnen bewijzen.
Sprekende over Japansche kunst, kom ik vanzelf tot een uitgave die mij onlangs
bereikte, en, al geeft zij dan ook maar een zeer beknopten indruk van Japansche
schilderkunst, toch niet onvermeld mag blijven.
‘L'Art Japonais’ heet een deeltje der serie die, in het Duitsch en Fransch verschenen,
voor Nederland en Koloniën onder den titel ‘het artistiek schoone’ door den uitgever
C.L.G. Veldt in den handel gebracht wordt.
Het is een uitgave waarvan zoowel de illustraties als de tekstdruk er bijzonder
verzorgd uitzien, en die in het vrij korte bestek een aardig beeld geeft van een
kunstperiode of van een enkelen kunstenaar. Het spreekt van zelf, dat, waar het zoo'n
uitgebreid veld betreft als ‘L'Art Japonais’ men bezwaarlijk met een ruim vijf en
twintigtal wijdgezette pagina's volstaan kan; maar toch krijgt men zoowel door de
uitstekend gereproduceerde afbeeldingen als door de schets van Lawrence Binyon
eenig begrip van de verschillen tusschen het werk der Kano-school en dat der
Ukiyo-yé, tusschen de groote schilderschool en die der houtsneden in het bijzonder.
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Behalve dit deeltje over Japansche kunst, verschenen er monografieën over Félicien
Rops, Hogarth, Degas, Boehle, Delacroix, Rossetti, Hodler en de Zwitzers, Oberländer
en Schwind, Constantin Guys en over oude Engelsche meesters.
Deze laatste aflevering is gewijd aan het werk van Reynolds, Romney, Turner,
Gainsborough en andere Engelsche portretkunstenaars.
Een aardig nummer met zeer geslaagde reproductiën, maar ook weer wat heel erg
beknopt.
Een essay over één kunstenaar in één enkel nummer lijkt mij, de plaatsruimte in
aanmerking nemende, al voldoende.
In het najaar zal in deze serie een afzonderlijke aflevering verschijnen over Jozef
Israëls door den heer C.L. Dake.
R.W.P. JR.
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Kantdracht en kantluxe,
door H. Baccaert en Ant. Carlier.
Van alle vrouwentooisels is de kant ontegenzeggelijk het fraaiste. Door de vrouw
voor de vrouw geschapen verleent niets haar meer bekoorlijkheid, doet niets de
zachtheid harer huid, de teerheid en de slankheid van hare vormen beter uitkomen
dan dit fijn en luchtig weefsel. Dat de vrouw dit, van de hoogste oudheid af, met de
haar eigen scherpzinnigheid, vatte, blijkt uit tal van bescheiden en vondsten. Wij
stellen ons hier niet voor eene volledige of wijdstrekkende studie te schrijven over
mode en weelde in kant door de eeuwen heen; wij willen enkel nagaan onder wat al
verscheiden gedaanten de kant gedragen werd en welke spitsvondigheid de eeuwige
nooit bevredigde zucht naar bevalligheid aan den dag legde gedurende de vier jongste
eeuwen en vooral sinds 1500, tijdstip sedert hetwelk de kant zich op korten tijd tot
een thans nog moeilijk te overtreffen graad van volmaaktheid verhief, waar zij niet
langer bleef bestaan uit smalle strooken passement, band, galon en uitgesneden linnen,
maar zich tot fijn met naald of klos dooreengevlochten garen- of zijdenwerk
ontwikkelde. Daar het niet in ons bestek ligt het onafgebroken ebben en vloeden der
modeluimen telkens van meet af aan opnieuw na te gaan in alle landen, hebben wij
ons beperkt tot de geschiedenis van kantenmode en -luxe in Frankrijk, dat toen als
nu toongevend was op het stuk van mode. Dit is licht te verklaren niet alleen uit
Frankrijks haast ononderbroken staatkundig overwicht op de omliggende landen tot
het begin der 19e eeuw, maar ook en vooral doordien de Franschen, dank zij hun
ingeboren pronkzucht, de overige natiën haast voor al de drachten vooruit waren.
Voegen wij daar nog bij den invloed der dusgenaamde m o d e p o p p e n , welke de
Parijzische modebladen vooraf gingen.

PRINS FREDERIK-HENDRIK VAN NASSAU. MODE DER MANCHETTEN.
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Mercier (2e helft 18e eeuw) meldt in zijn ‘Tableau de Paris’: ‘Het is van Parijs uit
dat de mode hare wetten aan het heelal afkondigt. De befaamde kostelijke ledepop...
reist iedere maand van Parijs naar Londen en verspreidt van daar uit hare bevalligheid
over heel de wereld. Zij gaat van Noord naar Zuid, dringt Constantinopel en
Petersburg binnen, en de plooi welke eene Fransche hand gegeven heeft, wordt
herhaald door alle natiën, nederige volgelingen van den smaak der rue Saint-Honoré.’
De modepop, welke reeds in de 14e eeuw gekend was, kwam vooral in aanzien onder
Lodewijk XIV. Zij werd gekleed in het hotel de Rambouillet. Er waren tweeërlei
poppen: de dusgenaamde G r o o t e P a n d o r a gaf al de luimen der opperkleeding
aan; de K l e i n e P a n d o r a die van het ondergoed. Soortgelijke poppen

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 20

362
mochten, zelfs bij oorlogstijd, vrij en onbelast de grenzen over en waren doorgaans
met schatten in kant bekleed.
Naar alle waarschijnlijkheid dient Italië als de bakermat der naaldkant beschouwd.
Wij laten, bij het uiten van deze meening, in het midden of, als de Spanjaarden bij
de Mooren van Grenada en Sevilla, de Italianen in Byzantië of bij de Sarracenen uit
Sicilië in de leer waren. Vast gaat het dat, van het midden der 15e eeuw af, rijke
naaldkanten in Italië gemaakt werden en dat op het einde der zelfde eeuw het uit
Vlaanderen afkomstig kloswerk er eveneens vervaardigd werd.
De bekendste fabricage-middens waren Venetië (naaldkant), Genua (vl. kloskant),
en Milaan, waar de luxe der kanten zoo groot was dat tot in de 18e eeuw tot de
nederigste ambachtslieden toe er met goud geborduurde en met fijne kanten afgezette
manchetten droegen.

GUSTAAF ADOLF. MODE VAN DEN LIGGENDEN HALSKRAAG.

De stijl der oudste Italiaansche kanten, welke wezenlijk dien naam verdienen, was
Gothisch; weldra echter, ouder invloed der Renaissance, vertoont hij allerlei sierlijke
slingers en krullen; daar uit ontstond de fraaie guipure. Uit de toenmalige
modelboeken zijn ons de verschillende in Venetië gewerkte kanten bekend. Een
schrijver somt acht soorten op welke door de rijkste verscheidenheid in de
samenstelling en de bewerking gekenschetst zijn. Nu is het uitsnijwerk (point coupé),
dan klos- of naaldwerk, of nog knoop- en bandwerk, soms plat, dan weer met het
mooiste relief versierd.
Het kunst- en weeldelievend Florentijnsche geslacht der Medici schonk in 1540
eene harer afstammelingen, Catharina de Medici, tot vrouw aan Frankrijks koning,
Hendrik II. Weldra kon men, tengevolge van dit huwelijk, in Frankrijk eene groote
ingenomenheid met de Italiaansche mode der kanten vaststellen, welke ingenomenheid
zich al spoedig in al de naburige hoven openbaarde.
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Hendrik II had, ter verberging van een litteeken in den hals, een breeduitstaanden
gepijpten halskraag doen vervaardigen, welke, doordien hij op het darmscheil (Fr.
f r a i s e ) van het kalf geleek, al spoedig spottenderwijs f r a i s e geheeten werd.
Zooals zulks doorgaans het geval is droeg welhaast, om den koning te believen, heel
de adel dergelijke fraises. In den aanvang bestonden zij eenvoudig uit linnen dat dan
allengerhand met fijne Clunyguipure of met passement afgezet was. Met den dag
werden de fraises rijker en namen zij meerderlei gedaanten aan. Men droeg o.m.
kleine en groote fraises, f r a i s e s à c o n f u s i o n , aldus genaamd ter oorzake van
de ordelooze schikking der pijpen, waaiervormige fraises en karrewiel-fraises. De
mode der gepijpte halskragen breidde zich over heel westelijk Europa uit.
Licht ware de geschiedenis op te maken en de indeeling aan te geven van de
verschillende fraises door middel van gelijktijdige portretten van Duitsche, Spaansche,
Engelsche, Fransche en Nederlandsche vorsten en edellieden, zoo mannen als
vrouwen.
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In Vlaanderen overtrof de gegoede burgerij den adel door de luxe barer fraises. In
Holland, waar de levenswijs eenvoudiger en de kleeding doorgaans stemmig en zwart
was, droeg men een tijdlang, al werd er veel kant gewerkt, bij voorkeur eenvoudige
linnen onversierde halskragen. Wie echter het Amsterdamsch Rijksmuseum bezoekt
zal kunnen opmerken, dat de Hollanders weldra, wat betreft de pracht hunner kanten
manchetten en halskragen, bij geene natie hoefden achteruit te staan. Thans nog
immers wordt een groote kraag in Holland: P r i n s M a u r i t s k r a a g geheeten,
terwille van de wijduitstaande fraises welke onder bedoelden roemruchtigen veldheer
(1569-1625) gedragen werden. En was men soms niet scheutig met kant op de kleedij,
zoo werd zij, in de 17e eeuw, des te kwistiger tot versiering van allerhande voorwerpen
gebruikt. Schrijvers uit gemeld tijdperk verhalen dat, ter bekendmaking van eene
geboorte, de deurklopper met een grooten kanten strik getooid werd; de meubelen
waren er rijkelijk mede gesmukt; bedpannen staken in een kanten kleed, deurknoppen
en andere koperen voorwerpen werden er mede behangen.
In Frankrijk bleven de gepijpte halskragen in zwang tot op het einde der 16e eeuw.
Ziehier in welke omstandigheden zij er uit verdwenen:
Hendrik III (1551-1589) was er een groot bewonderaar van; hij achtte het niet
beneden zijne waardigheid zelf het plooiijzer te hanteeren, wat hem den spotnaam
van ‘plooier van de kragen zijner vrouw’ deed geven.
Omstreeks 1576 hadden de halskragen zoodanigen om vang gekregen, dat de
dragers ervan nog ternauwernood het hoofd konden wenden. In Engeland zijn ze rijk
versierd met paarlen, gouden loovertjes of edelgesteenten, en zoo groot dat zij er
m o n u m e n t e n v a n v e r w a a n d h e i d geheeten worden. ‘Waar iemand zich
omdraait wijkt een ieder achteruit, uit vrees van diens fraise te schenden’, spot
ondeugend de S a t i r e M é n i p p é e . Zij

PRINSES AMALIA. MODE DER GROOTE FRAISE.
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waren een derde els breed, verklaart een gelijktijdig schrijver, en een ander noemt
ze ‘zoo groot als molensteenen’. Ook in de andere landen werd er duchtig den draak
mede gestoken. Onze plaat bewijst ten andere afdoende dat al die schimpscheuten
niet ongewettigd waren en het ons niet moet verbazen, te vernemen dat koningin
Margaretha een lepel van twee voet gebruikte om de soep van haar bord naar haren
mond te voeren zonder haren pijpkraag te kreuken.
De spotternij ging zoover dat, toen Hendrik III, in 1579, op de jaarmarkt te St.
Germain verscheen, een groepje met papieren fraises uitgedoste studenten hem
toesnauwde: ‘Aan de fraise kent men het kalf!’, welke vrijpostigheid hun duur te
staan kwam, maar ook het afschaffen van den vaak bespottelijken halstooi na zich
zou sleepen. In Spanje bleef de fraise nog lang in de mode, en de Duitsche
Lutheraansche ministers droegen ze nog einde 18e eeuw.
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Hendrik IV (1553-1610) die, in den gereformeerden eeredienst opgevoed, eenvoud
minde, en met leede oogen zag hoe de Fransche adel hoopen gouds uit overdreven
praalzucht verspilde, spande al zijn krachten in om het kwaad te keer te gaan. Zijne
bemoeiingen bleven echter vruchteloos. Maria de Medici die hij in 1600 gehuwd
had, gaf immers zelf het slechte voorbeeld. Ja, toen zij, bij den dood van haren gemaal,
zelf het bewind in handen kreeg, nam de luxe eene tot nog toe ongekende vlucht.
Toen was het dat de reuzige waaiervormige kanten halskragen in de mode kwamen,
mode welke alweer heel Europa door opgang maakte, en wel voornamelijk in
Engeland waar reeds voor Elisabeth's regeering de kant zeer geliefd was. Door
gemelde vorstin (zie plaat bl 366) werd het volk het dragen van kant ontzegd; zelfs
den adel poogde zij er van te spenen waarin zij echter niet slaagde. Zij zelf toonde
voor kostelijke kant eene voorliefde welke alle grenzen overschreed. Zij bezat niet
minder dan drie duizend kleedingstukken, die gemaakt waren uit of versierd met
uitsnijwerk, passement, lacet, Italiaansche naald- en Vlaamsche kloskant. Tijdens
hare regeering komt het vereeren van kanten doophemden in de mode; bij bruiloften
is het al kant waar het oog ook blikt; nieuwjaarsgeschenken bestaan hoofdzakelijk
uit kanten voorwerpen en de hoveling-dichter, Philip Sidney vindt niets geschikter,
om zijne vorstin te behagen dan haar - wat een up-to-date Engelschman op zijn minst
s h o c k i n g zou heeten - een kanten hemd te vereeren, waarmede de begiftigde erg
in haar schik was.

MME DE HERTOGIN DE MONTBAZAN. MODE VAN DEN LIGGENDEN KRAAG.

En nu wij op het hemdenkapittel zijn, moeten wij vermelden dat de Venetiaansche
schoonen zoo groot een belang aan gemeld kleedingstuk hechtten dat zij er een
spreekwoord op nahielden dat luidde: H e t h e m d v o o r d e n r o k . Of daarin de
oorsprong ligt van onze nuchter-verstandige volksspreuk weten wij niet. Onze
folkloristen dienden dat eens na te gaan.
Ook in Spanje was de zorg voor het ondergoed zeer groot. Dienaangaande bericht
eene Fransche dame uit de tweede helft der 17e eeuw in hare L e t t r e s (1676):
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MODE DER CANONS, PLATTE KRAGEN EN HANDMOUWEN.

(17E EEUWSCHE GRAVURE).

‘Onder een vertugadin van zwart taf dragen de Spaansche vrouwen een dozijn
rokken, welke gemaakt zijn uit de rijkste stof en versierd met gouden en zilveren
kanten. Te allen tijde dragen zij ook een s a b e n q u a geheeten wit kleedingstuk uit
allerfijnste Engelsche kant, metende 4 ellen in omtrek. Ik
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heb sabenqua's gezien, die vijf à zeshonderd daalders kostten... Zij zijn zoo
pronkzuchtig dat zij het bezit van eene kanten sabenqua verkiezen boven dat van
twaalf gemeenten, en zij houden het bed tot ze gewasschen is of gaan eenvoudig
zonder hemd uit, wat vaak gebeurt.’
Onder Lodewijk XIII bleef kant het geliefkoosd sieraad; Richelieu die met
leedvermaak naging hoe de adel uit praalzucht er gansche fortuinen aan verspilde,
werkte het kwaad in de hand. De onder Maria de Medici (1573-1642) gewijzigde
fraise wordt nu voor goed vervangen door den liggenden kanten kraag, welke door
de vrouwen gedragen werd op een laag uitgesneden jak wat den boezem bloot liet,
(zie pl. Mme. de Montbazan, en het portret van Gustaaf Adolf op bl. 362), en groote
manchetten of handlubben komen in de mode. Van bijzaak als de kant vroeger was,
wordt zij nu haast hoofdzaak in de kleeding. Alles wordt er uit gemaakt, er mede
afgezet, of belegd. Men vervaardigt er kousebanden uit en groote rozetten voor de
schoenen; het haar der dames is er mede doorvlochten of zij wordt in vorm van huifje
als kapsel gebruikt; zij dient als tusschenzetsel of boordsel voor de schorten, welke
o.m. in Engeland, tot de staatsiekleedij der dames behoorden en het lang bleven.
Op zijne beurt wordt de liggende kraag het slachtoffer van de wispelturigheid der
mode. Alles is, sedert het huwelijk van Lodewijk XIII, in 1615, niet Anna van
Oostenrijk, Philips III van Spanje's oudste dochter, op Spaansche leest geschoeid.
Edict op edict wordt weldra uitgevaardigd om de overdreven pracht te keer te
gaan, maar voor het euvel dat in het hof zelf zijn oorsprong vindt is geene zalf. De
oude Koningin-moeder neemt geen notitie van vorstelijke bevelen. Na het overlijden
van haren gemaal wordt Anna van Oostenrijk regentes. De hofpartij en de aanhangers
van de Fronde streven er naar om elkander, op het stuk van de kant, naar de kroon
te steken.
De rijke b e r t h e ' s komen op en maken onmiddellijk furore; de lubben worden
met den dag kostelijker; de als kuipen zoo breedgapende openingen der laarzen zijn
met drie, vier rijen Genueesche kant aangevuld. De onmatige weeldezucht van
Lodewijk XIV was natuurlijk niet van aard de vereischte bezadigdheid in het dragen
van kanten garnitures te bewerken. Wel integendeel! Reeds voor zijne troonsbestijging
had hij van eene groote voorliefde doen blijken voor de dusgenaamde c a n o n s ,
sieraad dat wij reeds anno 1606 in eene rekening van Jacob I van Engeland vermeld
vonden. Het waren lange van de knieën afhangende strooken kant, welke tot 7000
livres het paar kosten wat de parures, bestaande uit gemelde canons benevens kraag
en manchetten, op 12 à 13000 daalders bracht.
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MARIA THERESIA. MODE DER GOUDEN OF BLAUW BROCATEN MET KANT BEDEKTE KLEEDEREN.

De mode der c a n o n s viel in 1682 eensklaps in ongenade, dit ingevolge de
toenemende verslingerdheid op zwarte Spaansche kanten die op kleederen in zilveren,
gouden of blauw brocaat gedragen werden, een opschik die van lieverlede in zwang
was gekomen sedert het huwelijk van den R o i S o l e i l met de infante
Maria-Theresia (1660).
Daar destijds de voorkeur aan de mooie Genueesche en Venetiaansche kanten was
en 's Konings verordeningen niet bij machte waren om aan de overigens gemeene
Fransche stropkant (torchon) de eerste plaats te doen verleenen, besloot de wakkere
minister Colbert
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ELISABETH VAN ENGELAND. GROOTE GEPIJPTE FRAISE, KANTEN MANCHETTEN EN SLUIER.
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eene manufactuur van inlandsch werk tot stand te brengen. Tot nu toe had de kant
zich wel in een steeds groeienden bijval mogen verheugen; nooit had men er echter
in Frankrijk aan gedacht het vervaardigen er van tot een bloeienden nationalen
nijverheidstak te maken. Colbert zou dit met goed gevolg beproeven. Hij ontbood
uit Italië kundige arbeidsters en na korten tijd kon hij eene manufactuur inrichten
welke Lodewijk XIV zoozeer bevredigde, dat hij de producten ervan onder zijne
hooge bescherming nam en de nieuwe kant: P o i n t d e F r a n c e heette. Het was
een uit breede, regelmatige, zeskantige maliën gewerkte naaldkant waarop bloemen
in relief gestikt waren. Uit de P o i n t d e F r a n c e , die, als komende uit de
Koninklijke manufactuur, op Lodewijks bevel aan het hof diende gedragen en aldus
de Italiaansche kanten gedeeltelijk in de schaduw stelde, ontstond, de prachtige
Alençonkant, die, op hare beurt aanleiding gaf tot het maken van A r g e n t a n .
Het werken van Point de France werd weldra eene ware goudmijn voor het land.
Een vennootschap tot exploitatie ervan kwam tot stand; na enkele jaren rentten de
aandeelen 50 t.h.; na 10 jaar, in 1678, was het kapitaal uitgekeerd. Op verschillende
plaatsen rezen Koninklijke manufacturen op; noemen wij: Argentan, Le Quesnoy,
Valenciennes, Aurillac, Reims, Sedan, Meziéres, Charleville. Duizenden handen
waren er mede bezig; kantmaken werd het geliefkoosd tijdverdrijf der rijke dames;
kerkgewaden waren er mede versierd; zij werden gebruikt onder de gedaante van
bruidssluiers en doopkleeren; rokken, mantels, schortjes, slabbetjes, sokjes waren er
mede gesmukt; vreemde gezanten werden stellen kant uit de Koninklijke manufacturen
vereerd.
De nieuw-modische c r a v a t e s *), uit kant gemaakte of neteldoeken met kant
versierde halsdassen vielen mede fel in den smaak. (Zie Colbert's portret, bl. 368).
In den aanvang waren zij zorgvuldig over de borst uitgespreid. Aldra echter
veranderde de mode en wel, als doorgaans het geval is, uit vorstenvleierij en slaafsche
naäping: zoo met de S t e i n k e r k e n , zoo later nog met de F o n t a n g e s .

MARIE LECZINSKA. MODE DER GORGERETTES OF KANTEN KEELBANDEN.

*) Het woord kwam in Frankrijk in gebruik in de 1e helft der 17e eeuw en vindt zijn oorsprong
in den naam Cravatte, Ndl. Kroatie. De Kroatische soldaten droegen om den hals een band
stof waaraan een amulet hing dat hen, naar zij meenden, kon vrijwaren voor verwondingen.
Vandaar de mode der cravates.
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De Steinkerker-dassen vonden haren oorsprong in den slag van gemelden naam
(1692). De prinsen die, als overigens de meeste edellieden, hun kanten kleedertooi
zelfs bij den strijd niet aflegden, knoopten, toen de aanval geblazen werd, inderhaast
hunne mooie dassen los om den hals, vlogen ten kamp en behaalden, aangeleid door
den maarschalk van Luxemburg, de zege op den prins van Oranje. Tot aandenken
daarvan bleven mannen en vrouwen hunne lange kanten dassen gedurende een aantal
jaren ‘à la Steinkerque’ dragen, d.i. met bevalligen zwier om den hals geslagen en
losweg op de borst vastgehecht.
De hoogerbedoelde mode der Fontanges kwam op omstreeks 1680 doordien, bij
eene jachtpartij, de lokken der schoone hertogin van Fontange in de war geraakten
door het breken van het lint dat ze bijeenhield. Inderhaast wikkelde 's Konings
minnares ze in haar fijn kanten zakdoekje, wat haar zoo lief stond, dat de vorst er
haar een vleiend
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complimentje over deed. 's Anderendaags waren al de dames van het hof à la Fontange
gekapt. De Fontange behield niet lang hare oorspronkelijke gedaante. Men maakte
ze hooger en hooger en weldra zag men zich verplicht de verschillende op elkaar
gemonteerde strooken kant door een vormpje van fijn koperdraad op te houden. Het
kapsel was dusdoende zoo omvangrijk geworden dat men het in Engeland
spottenderwijs C o m m o d e heette en bij den klokketoren van Bow vergeleek. De
dames schenen er grooter mede dan de mannen, wat de toenmalige Spectator
ondeugend deed zeggen: ‘Bij hen vergeleken zijn wij nog slechts sprinkhanen.’ Het
viel dan ook in ongenade.

J.B. COLBERT

(1609-1633). MODE VAN DE KANTEN CRAVATE.

In 1688 komen, benevens de t o u r n a n t e s , zijnde breede strooken kant welke
in horizontale richting rondom mouwen of rokken lagen, de e n g a g e a n t e s op.
Het waren korte damesmouwtjes, meestal uit Mechelsche kant gemaakt; zij mogen
niet verward met de dusgenaamde onder Lodewijk XIII gedragen pagode-mouwen,
welke zeer lang waren. De aardige dracht der engageantes bleef in zwang tot aan de
omwenteling.
Laten wij nog, vooraleer het tijdvak van Lodewijk XIV af te sluiten, de
baduitrustingen vermelden, bestaande uit een badmantel, een breeden volant die
langs de boorden der badkuip neerhing, servetten en een vloerkleedje, alles uit fijn
Point de France. Deze luxe vindt zijne verklaring in het feit dat de Fransche schoonen
bezoek ontvingen niet alleen terwijl zij nog te bed waren, maar ook bij het nemen
van hare baden.
De groote Alleenheerscher sterft en Frankrijk ademt weer vrij: nu geen kniezen,
geen onderworpen huichelen meer, verveling dient niet langer achter kanten waaiers
uitgegeeuwd, de levenslust schuimt op als champagne; er is nog geld voorhanden:
genieten is het ordewoord.
‘De portretten van dien tijd, zegt R. Muther, in zijn G e s c h i c h t e d e r
M a l e r e i , toonen aan dat plots een gansch nieuwe maatschappij op het tooneel

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 20

komt. Geene trotsche generalen, geene waardigheidsvolle aartsbisschoppen en
gehoorverleenende ministers meer. Er zijn nog slechts mannen der mode en der
elegantie. Allen gaan galant, spreken galant, glimlachen galant, kennen de fijnste
complimentjes en dier uitwerksel op de zwakke kunne. Niet meer diepzinnig maar
week en rozig zijn de trekken, niet meer imponeerend maar hoofsch en zwierig is de
houding.’
De luxe neemt dan ook nog toe, vooral wat de mannendracht betreft. De afhangende
kanten mouwen, ‘p l e u r e u s e s ’ geheeten, nemen kolossale afmetingen aan. Hoewel
beweerd wordt dat zij door dieven werden uitgedacht om het bedriegen bij het
kaartspel te vergemakkelijken, worden zij zoo gezocht dat, naar luid van toenmalige
bescheiden, de heeren liever een vuil hemd droegen dan vuile handmouwen.
Inventarisopgaven wijzen uit dat heele fortuinen aan manchetten en mouwen besteed
werden. Handmouwen in Valencijn vergden een jaar arbeid en kostten tot 4000 livres.
In eene wolk van kant gehuld onthaalt de pas bevallen vrouw hare vriendinnen;
lakens, oorkussens, bedspreien der rijke lui zijn met breede Engelsche kanten afgezet.
De bruidskorf van Lodewijk XV's oudste dochter bevat voor 625.000 fr. linnen en
kant. Swinburne vermeldt in zijn C o u r t s o f E u r o p e (1786): ‘Mejuffer de
Matignon's bruidskorf zal 100.000 daalders kosten; voor 5000 pond sterling kant en
linnen koopen is ten andere niets ongemeens in Frankrijk.’

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 20

369
Alençonkant wordt overdag; Valencijn bij nacht gedragen.
Onder Lodewijk XIV's achterkleinzoon, Lodewijk XV, hadden de Fransche
voortbrengselen erg te kampen met Engelsch en Mechelsch werk. Wel kunnen we
hier wijzen op de lieve g o r g e r e t t e ' s of keelbandjes, eigl. lange kanten fichu's
welke de vrouwen boven hare kanten mutsjes droegen en die onder hare kin
vastgeknoopt werden, (zie portret van Marie Leczinska, bl. 367), maar de lieve Marie
Antoinette zou weldra immers hare voorkeur betuigen voor lichte weefsels waarbij
teere kanten behooren.

KONINGIN MARIE AMÉLIE. KANTEN OMSLAGDOEK MET ERWTJES.

Bloemen en veeren brengen het hare bij om de rijkversierde kant van lieverlede op
den achtergrond te dringen, en hier stuiten wij op een dier verdoken, maar niet te
loochenen voorteekenen eener aanstaande volksheerschappij: de toon wordt
allengerhand niet meer aangegeven door den adel, niet meer door de vrouw: deze
begint gedwee het oor te leenen aan wat kapper, modiste en kleermaakster haar
inblazen. Marie Antoinette's beroemde kapper, Monsieur Léonard, houdt niet van
rijke kant; de tot dan toe zoo nijvere werksters dienen dan ook, ingevolge Monsieur
Léonard's luim, betere dagen te verbeiden. Melle Bertin, Marie Antoinette's modiste,
heeft eene voorliefde voor Indische mousseline, gestikt batist en sluierdoek. Berthe's
en kragen worden nu vervangen door lichte gazen met tallooze erwtjes bezaaide
fichu's, een soort groote kanten omslagdoeken waarmede hals, schouders en borst
bedekt werden.*) (Zie Plaat). Droeve tijden braken voor de kant aan. Alleen de
b a r b e s of kanten strooken, welke voortdurend het voorwerp van bijzondere
etiketsvoorschriften uitgemaakt hadden, bleven in zwang. Daarbuiten was het nog
slechts de kerk welke aan de fraaie kant getrouw bleef. Getuige kardinaal de Rohan
*) De benaming f i c h u , welke voor de 18e eeuw onbekend schijnt in de beteekenis van
halsdoek, is afgeleid van het verl. deelw. van s e f i c h e r d.i. van iets den brui geven,
slordig, ongegeneerd gekleed gaan.
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die, telkens hij te Versailles officiëerde, een koorhemd droeg dat op 100.000 livres
geschat werd.
Altijd, wij zagen het reeds, was de katholieke kerk eene der grootste afneemsters
van kant geweest. In Spanje bv., waar, uitzondering op de overige Europeesche
hoven, de adel door de Koninklijke edicten tot een betrekkelijken eenvoud gedwongen
was en niet altijd gelijken tred hield met de in den vreemde steeds wisselende mode's,
werd de kant van den beginne af, voornamelijk ten dienste van de kerk gewerkt. Op
altaar- en communie-kleederen was zij overvloedig aangebracht; de priestergewaden
slorpten mede een aanzienlijk deel der productie op; de tallooze O.L. Vrouw- en
heiligenbeelden hielden er eigen kleedij en kanttooi op na; Sint-Antonius te Valencia
stond bekend om de pracht van zijn gewaad, met inbegrip van hoed en manchetten.
De kant waarmede de O.L. Vrouwenbeelden prijkten was zoo kostelijk en zoo
overvloedig dat, op het einde der 18e eeuw, de markiezin van Cogalhudo aangesteld
werd als bewaarster van den kleederschat van O.L.-Vrouw van Soledad, te Madrid,
een ambt dat zeer nagejaagd was.
1789. De Omwenteling breekt los. Een wilde storm holt over Frankrijk; de vlam
laait, het bloed rookt; de onde maatschappij zakt ineen. Van adel is een tijd lang geen
spraak meer; het woord is aan het volk. De manufacturen blijven gedurende 12 jaar
gesloten. Kant wordt niet meer gedragen. Slechts in 1801 komt zij van lieverlede
weder
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op, maar de oude stijl is tegen een nieuwen ingeruild. De kanten zijn nu lichter,
teerder, leniger. Zij vinden een beschermer in Napoleon I wiens voorliefde gaat naar
Alençonsch-, Brusselsch-, Chantilly- en vooral Mechelsch werk. Het dragen van
kant wordt verplichtend voor de hofdames; het kunstbedrijf beleeft onder het eerste
Keizerrijk een grooten bloei. Tot de fraise toe komt weder in de mode en de
dusgenaamde Amadismouw valt fel in den smaak. Deze kanten mouw omving een
gedeelte van den voorarm en werd om den pols vastgeknoopt. Zij dankte haren naam
aan het bekend stuk: A m a d i s d e G a u l e , dat van 1684 af te Parijs en Versailles
gedurende meer dan eene halve eeuw grooten bijval genoot en waarin de hoofdrollen
soortgelijke mouwen droegen. De bedgordijnen van de beroemde Mme de Récamier
zijn uit de schoonste Brusselsche kant gewerkt; hare oorkussens met het rijkste
Valencijnsch afgezet. Ongesteld zijnde, drijft zij de coquetterie zoover hare gasten
te ontvangen, uitgestrekt op een sofa en gehuld in een kleed van Engelsche kant.
Was het onder den invloed van het Schrikbewind, hetwelk heel Europa in beroering
bracht, dat het verval der kantindustre in Frankrijk gepaard ging met een soortgelijk
verschijnsel in Engeland? In ieder geval was de ommekeer er zoo diep dat de kant
er slechts in het midden der 19e eeuw weer opleefde.
Napoleons val werkte natuurlijk terug op de luxe der kanten. Voegen wij daar nog
bij den nadeeligen invloed van de uitvinding der machine-tule. Het beginsel hiervan
werd, omstreeks 1768, gevonden door zekeren Hammond uit Nottingham. In 1809
werd de machine door twee Engelsche ambachtslieden, Heathcoat en Lurdley
verbeterd. In den beginne werden op bewusten machine-netgrond uit de hand de
meest verscheiden sieraden gewerkt. In 1837 kwam men echter op het denkbeeld
het dusgenaamd Jacquard-systeem toe te passen op den tuleweefstoel waardoor het
mogelijk werd kant ineens met de machine te vervaardigen.
Gelijk de bekende Parijzische fabricant A. Lefébure terecht deed opmerken, voorzag
bedoelde uitvinding volkomen in eene behoefte van de toenmalige democratie welke
uit haar lood was geslagen door het opkomen van spoorwegen en stoomvervoer.
Daardoor verdwenen alle vaste gebruiken en inzonderheid plaatselijke drachten. De
beweging had een aanvang genomen met het hoofd, waar de hoed de mooie mantilla
of de kanten muts vervangen had; zij breidde zich uit over heel de kleedij. De
kamerjuffer verlangt een toilet als dat van de kasteelvrouw. Er diende dus gezorgd
voor die schijnrijke pronksters. Niets kwam ooit beter op zijn tijd dan de machinekant.
Zij vond machtig veel afneemsters die er op belust waren zich van boven tot onder
te smukken met veel valsche kant en mits weinig kosten.
Nu dwaalde de voorheen in de paleizen der rijken geherbergde, vertroetelde, ja
aanbeden schoone naar de arme wijken terug waar zij uit nederige handen was
ontstaan. De volksvrouwen tooiden er hare mutsen mede; zij vond verder een
onderkomen op den buiten, voornamelijk daar, waar, wellicht ingevolge afzondering
en verwijdering van alle nieuwsoortige verkeerswegen en -middelen, de oude zeden
in eere bleven.
Wat al specimens van kanten hoofdtooisels treft men er al niet aan! Hoe afwisselend
en verscheiden is de mode der mutsen bij de buitenbevolking der verschillende
landen. De eenvoudige witte kap der schamelste vrouwtjes is met een vingerbreed
kantje afgezet; de muts der Kempische boerin is gansch uit kant gemaakt; de mooie
Hollandsche boerenmeisjes dragen de welbekende uit Rijsselsche pottekanten
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gewerkte vleugelkappen van dewelke de fraaiste specimens in Zuid-Beveland,
Volendam en het zuid-westelijk deel van Vlaanderen aangetroffen worden.
Hoewel in vele streken de kanten muts bij de volksvrouw hoog in aanzien staat,
kan wellicht geen enkel land met Frankrijk wedijveren wat de pracht en de
bevalligheid van gemeld hoofdtooisel betreft.
Daar vinden wij de D o u a r n e n é s i e n n e , een huifje in geborduurd netwerk
door de vrouwen uit Douarnenez gedragen; de B o u l o n n a i s e , langs voren
breedopstaande kap der matrozenvrouwen uit Boulogne-aan-Zee;
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de door de boerinnen uit de Bresse gedragen P a d d e n s t o e l k a p ; de met Valencijn
afgezette ‘P a p i l l o n d ' Av r a n c h e s ’, de uit Rijsselsche of Mechelsche kant
gewerkte ‘C o i f f e A n g e v i n e ’ der vrouwen uit Anjou; de torenhooge
B o u r g o g n e , lievelingskap der Normandische boerinnen; dan nog de C a u c h o i s e ,
de F a l a i s i e n n e , de aardige kornetjes der Bretoensche schoonen, de L i s i e n n e ,
de P i e r r o t s , de S t r i k v a n C a e n .

MET KANTEN VERSIERD KOORHEMD.

Ook de halsdoeken bleven in enkele streken van het nijverheidsdoodend ostracisme
verschoond. En hier kunnen wij vooral wijzen op de mooie dracht der mooie
Spaansche m a n t i l l a ' s . De met kant versierde of uit kant gemaakte mantilla is nog
steeds de bij uitstek nationale hoofdtooi der Spaansche vrouw. Deze houdt er, ja,
drie soorten op na: de eerste, uit witte blonde, voor feestelijke gelegenheden a.d.z.
geboorte verjaringen, stieren-gevechten en tweede Paaschdag; de tweede, uit zwarte
blonde met breeden volant; de derde, m a n t i l l a d e t i r o geheeten, uit zwarte
zijde gewerkt en met fluweel gegarneerd, voor het dagelijksch gebruik.
Het dragen van geborduurde of kanten omslagdoeken is overigens eene der taaiste
mode's der verleden eeuw geweest. Zij duurde van 1808 tot 1869, d.i. van de laatste
jaren van het eerste tot het einde van het tweede Keizerrijk. Geboren uit de
‘M e r v e i l l e u s e s ’, verdwenen zij omstreeks gemeld jaar, om in den jongsten tijd
weer stilaan op te komen.
***
Bewonderend poozen wij soms, in het Museum voor Schoone Kunsten te Brussel,
vóór N. Maas' ‘P e i n z e n d v r o u w t j e ’ (La Songeuse). Dit puik stukje verbeeldt
eene oude speldenwerkster die haar kussen van zich af geschoven en haar bijbel op
Amos geopend heeft. Moedeloos laat zij de handen in den schoot rusten; hare oogen
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zijn geloken en rimpels van overweging liggen op haar voorhoofd. Denkt zij na over
de woorden van den profeet die het volk van Israël toeriep: ‘Wee aan u die weeldig
zijt in Sion en uw betrouwen op den berg van Samaria stelt; gij, de grooten, de
hoofden van het volk, die met pracht in het huis van Israël gaat.... Die op elpenbeenen
sponden slaapt en in wellust ligt op uwe legersteden.’ Had zij een duister voorgevoel
van den nakenden storm; voorzag zij dat hare kindskinderen eerlang de slachtoffers
zouden worden van eene ramp wier voorteekenen zij uit woord en schrift harer
tijdgenooten waarnam.
De kantnijverheid beleefde ja, nog goede dagen; er was nog middel voor de
werksters om een mooien stuiver te verdienen. Zij hadden nog hare vaste zeden en
gebruiken; hare gezellige bijeenkomsten op bepaalde tijden van het jaar; hare
beroepsliedjes en
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DE STRIK VAN CAEN.

ontspanningen. En de kant-markten werden nog veelvuldig bezocht.
Frankrijk had de hare te Guibran, te Beaucaire, te Bordeaux; Italië te Novi;
Duitschland te Franckfort; Engeland te Sturbridge en Vlaanderen te Rijssel. Het
bezoeken van de kantmarkt gaf telkens aanleiding tot feest en jolijt. Op
St.-Niklaas-dag, patroon der Vlaamsche speldenwerksters, trokken deze er heen,
gezeten op bebloemde wagens, met in haar midden eene voor die gelegenheid gekozen
koningin. En vermakelijk dat het er toeging! De kost smaakte lekker; de drank was
zoet; aan het zingen scheen geen einde te zullen komen. Het uitzicht van een dergelijk
klosjes-feest (Fête du broquelet) heeft de Vlaamsche meester Watteau ons nagelaten
in een beroemd schilderij dat in het Rijsselsch museum bewaard wordt. Ontleding
ervan schijnt ons overbodig; het volsta hier te wijzen op het klosje dat, op den
laatstkomenden wagen, aan een bloemenstruik hangt (Zie bl. 375)
Wij spraken daar zooeven van voorteekenen eener ramp. Inderdaad: men gunde
den eenvoudigen hunne onschuldige ontspanningen wel, en niemand zag met nijdig
oog op hen neer omdat zij hun broodje wonnen, doch, naarmate de kantdracht en de
kantluxe zich buitensporiger aanstelden, hakte de kritiek met verdubbelde slagen op
den wansmaak toe.
Wij wezen hooger op de veelvuldige schimpscheuten welke den val der fraises
tot gevolg hadden; ook repten wij reeds een woord over de dusgen. E d i t s
s o m p t u a i r e s , in Frankrijk, en de Koninklijke edicten elders, er niet alleen toe
strekkende den invoer van uitheemsche kant te voorkomen, maar ook om de dwaze
afdwalingen der mode te keer te gaan.
Onder het huis der Valois, van 1549 tot 1583, telt men er niet minder dan tien.
Desniettemin woekert het kwaad voort. Hendrik IV voegt het voorbeeld bij de leering.
Hij draagt een eenvoudig grijs met taf gevoederd kleed zonder sieraad of kant. Men
lacht hem vierkant uit: ‘Hij riekt naar de elllende der Ligue,’ spot men.
Lodewijk XIII vaardigt edict op edict uit. In caricaturen en schotschriften wordt
met hem en zijne bliksems den draak gestoken. Zoo gebeurde het ook in de
omliggende landen.
Twee scharen stonden tegenover elkaar. Zij die de luxe der kant warm verdedigden,
en zij die er hevige tegenstanders van waren en bij iedere wending der mode hun gal
uitbraakten.
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Een der belangrijkste berijmde strijdschriften tegen Lodewijk XIV's edict van
1660 was de: R é v o l t e d e s P a s s e m e n s (Paris, chez Ch. de Sercy, 1661),
waarin al

DE BOULONNAISE.
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de toenbestaande kanten worden opgesomd en welks inhoud de volgende is: Al de
verschillende kanten teekenen verzet aan tegen bedoeld edict. Zij houden vergadering
en, na haren nood geklaagd, hare belangen besproken en hare wenschen geuit te
hebben, nemen zij een koen besluit: elk zal naar hare respectieve geboortestreek
terug trekken. Cupido bepleit echter hare zaak bij het hof en slaagt er ten slotte in
hare rechten te doen waarborgen, waarop het geschil vereffend wordt en de kanten
van haar besluit afzien.’
Sgaranelle daarentegen, in Molière's E c o l e d e s M a r i s (1661) trok vinnig
partij voor bewust edict.
Oh! trois et quatre fois soit béni cet édit.
Par qui des vêtements le luxe est interdit!
Les peines des maris ne seront pas si grandes,
Et les femmes auront un frein à leurs demandes.
Oh! que je sais au roi bon gré de ses décris!
Et que pour le repos de ces mêmes maris
Je voudrais bien qu'on fît de la coquetterie
Comme de la guipure et de la broderie!

Tijdens de regeering van Jacob I, van Engeland, bedreigde Jozef van Hall, bisschop
van Exeter, in een heftigen uitval, de uitvinders der kant en zij die ze werkten, met
de vlammen der hel. Onder Karel I, Jacobs opvolger, (1625-1649) spreekt een lid
van

DE DOUARNENÉSIENNE-KAP.

de kamer der gemeenten eene rede uit tegen de overdreven kantluxe, en inzonderheid
tegen ‘derozetten welke zelfs door leden van het Parlement gedragen worden en meer
kosten dan heel een rok hunner vaderen.’
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DE ‘BOURGOGNE’ DER VROUWEN UIT NORMANDIË.

Addison's ‘Spectator’ vergelijkt de met kant getooide vrouwen van zijn tijd aan
Friesche hoenders.
Gansche kolommen konden wij vullen met uitvallen van uitheemsche satirische
schrijvers en vermeldingen van spotprenten waarin met de overdreven kantluxe een
loopje genomen wordt. Wij dienen echter niet buiten de Nederlandsche gewesten te
gaan om voorbeelden daarvan aan te treffen. Was Huyghens, in zijn ‘Kostelick Mal’
niet heftig uitgevaren tegen de waaiervormige halskragen welke de borsten der vrouw
onbedekt lieten:
Een open Memmen-hol, trots wind en winters wonden;
(Treft eener niet te recht dit onbeschaemde moy,
Zijn d'Hoenders niet te koop, wat doen sy uit de koy?)
Een stege Walvisch-romp, plat achter, spits van voren;
Een op-getroste krans, trots eenig' Klocken-toren;
Een omgehoepte pack, trots eenig Keernenvat;
En 'k weet niet langer hoe, al wist ick langer wat.

In het prentenkabinet der Koninklijke Bibliotheek te Brussel bevindt zich een prent
van den bekenden Vlaamschen plaatsnijder Vander Borcht, met dewelke men zich
eene goede voorstelling kan vormen van de dracht der fraises, handmouwtjes en
kanten haarbanden der Nederlandsche schoonen uit de 16e eeuw. Men ziet er tevens
den thans nog

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 20

374
in zekere streken van Holland door boeren- en schippersvrouwen gedragen wrongel,
waarmede, volgens Huyghens' beeldende uitdrukking, de vrouwen op eene karnton
geleken.
De versjes boven en onder aan de prent zijn echt vermakelijk; wij schrijven de
Nederlandsche over:
Verciert my met d' momaensicht als ist onreyne,
Ick moet dickwels spreken dat ick niet en meyne.
Coopt vry momaensichten en breynaet*) met hoopen
Thooft moet verciert syn, al waer themde vol knoopen.
Compt proper dierkens wilt op dese fatsoenê letten,
Ick sal u mager billen wat int ronde setten.
Ick moet een cachenfan†) als ander dragen
My en roeckx wat cost mach ick tvolck behagen.
Dit's craem van de Venus dieren,
Van Ydelheyt en hoveerdicheyt met hoopen,
Die hun siel oneeren en d' lichaem vercieren
Ende alsoo den duyvel hun siel vercoopen.

N. MAAS. ‘PEINZEND VROUWTJE’ (KONINKLIJK MUSEUM, BRUSSEL).

Zooals men ziet deed de kritiek geene handschoenen aan.
*) Breynaet = passementwerk.
†) C a c h e n f a n beteekent hier den hooger besproken wrongel die ook vertugadin, verdegale
en fardegalijn geheeten werd. Hij diende oorspronkelijk evenals de latere crinoline voor de
coquette's, die zich zekeren belangwekkenden toestand schaamden of om een misstap te
verbergen.
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Een tweede prentje van denzelfden graveerder geeft ons een volledig overzicht
van het toebereiden der fraise. Wij zien er hoe deze gewasschen, gesteven, gestreken,
gepijpt, gedroogd en opgewerkt wordt. Aardig genoeg, al deze verrichtingen worden
gedaan door apen (zie bl. 376). Onderaan staat te lezen:
Hier oock dat lieflick volck, die schoone simme wyfven,
De lobben schoon en net waschen en drooghen en styfven.

Hoogerbesproken nijverheidscrisis, welke vooral veroorzaakt was door
maatschappelijke en huishoudkundige factoren, liet onuitwischbare sporen na zich.
De vele pogingen, gedurende haast gansch eene eeuw aangewend om verbetering in
dien toestand te brengen en het euvel te verhelpen, mochten niet ten volle aan de
verwachtingen beantwoorden welke men koesterde. Stellig werd er nooit meer kant
gedragen dan in onzen tijd, maar de hoeveelheid doet schromelijk afbreuk aan de
hoedanigheid. Het werken van groote stukken fijne kloskant als Mechelsch en
Valencijnsch neemt ontegenzeggelijk af. Engelschen en Amerikanen nemen soms
een stuk mede naar huis om het als eene aardigheid uit vreemde streken te toonen;
nog slechts smalle strooken zijn evenwel tot het gewoon gebruik bestemd. Grof
kloswerk, als stropkant (torchon) vindt nog aftrek omdat het goedkoop is. Het wordt
gebruikt ter garneering van gordijnen, tafellakens, bedlinnen en vrouwenondergoed.
De voorkeur gaat naar de naaldkant: Brusselsche applicatie, Venetiaansch werk,
bandwerk, Brusselsch en Brugsch bloemwerk, Vlaandersch, Engelsch en Alençonsch
werk. En dan nog, hoevele dames koopen valsch goed
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voor echt! Men houde maar een oogenblik stil voor een van de uitstallingen der
menigvuldige kantwinkels van dewelke men er in groote steden in iedere straat van
belang op zijn minst een paar aantreft. Tegen spotprijzen kan men er zich soms
allerlei cols, manchetten, sluiers, ja heele jakken, waaiers, vlinders, dassen en dies
meer aanschaffen; alles echter in naaldkant. Herhalen wij het met diep hartzeer: de
fijne kloskant gaat stilaan te niet.

F. WATTEAU. HET KLOSJESFEEST. (LA FÊTE DU BROQUELET).

Het zij hier, voor de zooveelste maal, uitdrukkelijk betuigd, spijts al de tot
instandhouding en verbetering van de eens zoo bloeiende vrouwen-industrie
aangewende pogingen; spijts vergunning van toelagen aan oude en inrichting van
kweekscholen voor jonge werksters; spijts herhaald beroep op den smaak der rijken,
spijts geschrijf en geharrewar naakt met rassche schreden de tijd waarop het werken
van echt-schoone kloskant een doode kunsttak zal geworden zijn, zoo gegoede dames
er zich niet blijven bij bepalen de arme werksters met haar aalmoes te steunen, en
niet zelf kussen en klos ter hand nemen, door ervaring de mooiheid van het edel
weefsel leeren inzien en dit opnieuw als een onmisbaar sieraad van haren opschik
leeren beschouwen. Dan zal het rijk der valsche kant weldra een einde hebben; dan
neemt het speldenwerk, thans versmade schoone, weder, naast het naaldwerk, eene
eereplaats in.
Laten wij dit opstel sluiten met eene zeer gegronde aanmerking van eene Duitsche
vakkundige, Bertha von Jurie, over kant als mannendracht:
‘Zou de zeere plek misschien hierin bestaan dat het hier juist een kunsttak der
vrouw voor de vrouw geldt? Afgezien van het handelsstandpunt stelt de man er haast
geen belang meer in; vroeger droegen de mannen evenals de vrouwen kanten, doch
bijna gelijktijdig met de opkomst der machine-
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voortbrengselen legden zij de mode der kanten hommen af. Mag dit niet in éen
verband tesaamgebracht worden? En kan men dit feit slechts hierdoor wettigen dat
de man eens en voor goed aan allen pronk vaarwel zegde? Ik meen het niet; want
het gesteven bovenlinnen is, hoe eenvoudig het er ook uit ziet, buitengemeen duur;
bovendien verslijt het snel.

MODE DER FRAISES, MANCHETTEN, MOMMEN, WRONGELS. (SPOTPRENT DOOR VAN DER BORCHT).

De kleeding van den man is over het algemeen sterker en deugdelijker, de stof
ervan dichter, alle uiterlijke schijn wordt erbij vermeden; en daarom ben ik overtuigd
dat, zoo heden ten dage, ingevolge modeluim of schoonheidsgevoel, de hommen bij
de mannen weder in zwang kwamen, geen elegant man op het idee kwam,
machinekant te dragen. De mondaine vrouw geeft daarentegen telken jare een deel
van haar toiletgeld uit voor valsch, leelijk en weinig duurzaam goed dat na een seizoen
versleten is, terwijl de echte kant, hoewel duurder, toch blijvende waarde heeft;
dezelfde kanten kunnen in de afwisselendste vormen immer opnieuw opleven en
gedragen worden. Er zijn dames die ware schatten van oude kant bezitten, en op hare
kleederen slechts valsche dragen; zij voeren schokschouderend aan dat met ze eenmaal
te dragen ze zouden bedorven zijn, en koopen geene moderne echte kanten wijl zij
er te veel oude bezitten. De logica gaat in dit geval mank.’

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 20

HET WASSCHEN, STIJVEN, STRIJKEN, PLOOIEN, DROOGEN, OPWERKEN VAN DE FRAISES. (SPOTPRENT
VAN VAN DER BORCHT).

Zoo is het, ja; laten wij hopen dat het zoo niet blijven zal en de kant, evenals andere
mode-artikelen in de moderne richting gestuwd, weldra herboren uit hare verkwijning
opfleure, tot handhaving van den grooten en alouden kunst-roem der Nederlanden.
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BARON VON MÜNCHHAUSEN BIJ DEN SULTAN.

Fransche prentkunst in de 19de eeuw,
door Cornelis Veth.
IV.
Gustave Doré.
De geachte lezer - ook voorzooverre hij niet werkelijk lezer, en niet werkelijk bij
uitnemendheid door mij geacht is, want ik weet zeer wel, dat de geabonneerde op
tijdschrift- en leesgezelschap meestal alleen prentjes kijkt - de geachte medeburger,
dien ik euphemistisch lezer verzoek te mogen noemen, kent den naam Gustave Doré
beter dan dien van één anderen teekenaar in deze reeks artikelen neergeschreven.
Doré's faam is eenigszins buiten de gezagsuitspraak van kunstenaars en kunstkritici
om geschapen; en dit hoewel hij, ofschoon een zeker een veel..... een
te-veel-teekenaar, een zeer groot kunstenaar is geweest.
Inderdaad, ik geloof, dat als men de Fransche prentkunst in zijn geheel overziet,
en de figuren van zoovele fijne en sterke teekenaars onder de oogen krijgt, en de
schoone artiestenpersoonlijkheid van Daumier over de andere ziet domineeren, dat
dan naast dezen, als tweede Groote, niet verschijnt de zoo vaak in één adem met hem
genoemde Gavarni, noch een uit de latere school van treffelijke meesters, doch de
zoo imposante als delicate Gustave Doré. Ja, er zijn momenten, waarin men Doré's
werk, ook het minder bekende, waarbij zoo zeer veel verrassends, beschouwende en
schattende, hem in zijn genre welhaast even groot acht als den ander. Daumier heeft
een inniger menschelijk besef, zijn heroïeke trant bloeit op uit hartgrondiger élans,
zijn temperament ontspruit aan die volstrektheid in overtuigingen, aan die
niet-omziende, weldadige, kerngezonde, rechtuitheid in sympathieën en antipathieën,
in oordeel en sentiment, die wij naïeveteit noemen - Doré op zijn best (en hoe vaak
is hij op zijn best!) is de alleskunnende, de alles bij intuïtie voelende, de schitterende,
nu magistrale, dan precieuze, de alwetende, de hier plechtige, daar speelsche, de
beurtelings zakelijke, dan suggestieve duivelskunstenaar, geraffineerd en summair,
geestig en machtig, een toovenaar en een blijspeldichter, een ziener en een opmerker,
een koelbloedige en een enthousiast. Daumier is groot, zooals al wat zeer diep en
zeer wijs en zeer sterk is, groot kan zijn, al wat zich herhaalt, wat rijk is in zijn
eenvoud, oprechtheid en zelfbewuste éénheid van karakter. Doré is groot in zijn
begrip, in zijn zin voor pracht, in zijn zin voor humor, in zijn veelzijdigheid, in zijn
rijkdom aan verrassende trekken, in zijn rustelooze ontvankelijkheid, - in zijn
gebreken; als hij slordig is zelfs blijft hij groot aandoen, en als hij conventioneel is
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blijft hij groot zien. Beide zijn groote kunstenaars van dat zuiver kaliber, dat slechts
de overgave aan elke opgaaf, de verdieptheid in elke ontroering maakt, doch de één
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leeft een leven voor zich en ziet dit zijn leven lang alles door zijn eigen lens, de ander
is zoo groot en zoo menschelijk juist daarin, dat hij zich geeft aan de gedachte die
hem voor het oogenblik leidt; hij is de illustrator op zijn grootst en best, de
zelf-illustrator, daar hij elke gedachte eerst tot zijn eigene maakte, en loutert en tot
zich opheft, voor hij ze illustreert Leg Daumier's realistische schetsen van het Parijsche
leven naast die van Doré, ze zijn in elk opzicht schooner, komen uit een beter, dieper
begrip, zijn elk voor zich een daad, een manifest, een oordeel, een kunstwerk - maar
had Daumier zoowel den Bijbel kunnen parafraseeren als Tennyson? Moeder de
Gans zoo goed als Don Quichotte? De Histoire de la Sainte Russie zoo fel sarkastisch
en dol, en de Mythologie du Rhin zoo genoegelijk-bizar kunnen vertellen? Daumier
is de sobere enthousiast en profeet, Doré de schitterende commentator en uitvinder.
Daumier - ik weet het - is de grootere.

GUSTAVE DORÉ: SALON DANS LA PROVINCE.

Daumier's kwaliteiten, dunkt mij, zijn enkel mannelijke, uit zich zelf en op zich
zelf levende. Doré heeft bij al zijn zeer oorspronkelijke en creatieve eigenschappen
nog de schier vrouwelijke van zich te geven aan de gedachte, die hij op het oogenblik
volgt. Het is gemakkelijk, zich voor te stellen, wie de eigenlijke Daumier is; er is er
slechts één, die niet verandert, alleenlijk groeit en zich ontwikkelt en verrast zooals
elke menschenziel ons verrassen kan, maar wie is de eigenlijke Doré, de magistrale
Bijbel-illustrator, de visionaire sprookjes-prententeekenaar, de portretteur der typen
van zijn tijd, de man van het indrukwekkend landschap, of die van de
nuchter-fijn-geestige parodie? De bekwamere, Fransche Cruikshank, of de koel-statige
Tennyson-illustrator? De karikatuur-teekenaar met het scherp en delicieus
persifleerend talent, de meester in het comico-sensationeele of de lakonieke humorist,
dan wel de naïeve, gemoedelijke, kinderlijke in scène-brenger van feeërieën als de
Schoone Slaapster in het Bosch? Zij allen, voorzeker, gelijkelijk.
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De speelschheid van Doré heeft mij er wel eens toe gebracht, het half en half te
betreuren, dat zijn prenten geen lithografieën inplaats van houtsneden zijn. Ten
onrechte, geloof ik nu. De houtsnijder, het is waar, heeft natuurlijk de grootere vlakke
partijen, waar de teekenaar een tint - zeggen wij met sepia of O.-I. inkt - zal gelegd
hebben, niet anders over kunnen brengen dan door een vlakke partij, gemaakt met
evenwijdig loopende rechte lijntjes, de speelschheden van hand, hier en daar in het
origineel waarschijnlijk nog lustiger en luchtiger, kan hij bij het weergeven iets
straffer hebben gemaakt, zekere droogheden in de factuur moesten het noodzakelijk
gevolg zijn. De lithografie, bij het op steen brengen van zijn teekening door Doré
zelf, zou nog directer hebben weergegeven, wat hij wilde, wij zouden misschien
prenten hebben gekregen van iets losser, iets vrijer aspect.
Doch daar staat tegenover dat Doré tusschen andere fantastische en speelsche
teekenaars, met Oberländer, die ook door houtsnee wordt vertolkt, staat als de man
van de altijd concieze, klare, manier, als de nooit
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nuffige, nooit achtelooze en nooit inhoudslooze. Nemen wij de mooie litho's van
Bauer, zelfs in de beste van die zwierige en geestige composities (b.v. de
Kroniekprenten) zijn onzuiverheden, is een zich laten gaan, dat bijna altijd met smaak
geschiedt, maar dat even iets leegs en soms iets arms geeft.
Doré was juist de man, om, met zijn fijn gevoel voor de waarde van plaatsing van
partijen en figuren, alleen reeds door aanduidingen iets te maken, dat frisch en vol
karakter en vol stemming was, maar hij moest zich houden aan de lijn, aan de zekere
bepaling van elken vorm, hij moest preciseeren in détails, ook waar de groote werking
suggestief moest zijn, de houtsnijder moest hem angstvallig kunnen volgen. De
veelteekenaar moest teekenaar blijven. Daaraan hebben wij, dunkt mij, zoowel het
eenigszins conventioneele in de uitvoering van enkele zijner werken te wijten, als
juist ook het zeer eigene, het doordacht-geestige, het èchte in de bewerking van nog
meer zijner tallooze prenten te danken; Doré is teekenaar vóór alles, terwijl anderen
schilderachtige aanduiders werden; hij had al zijn aangeboren vormenkennis noodig
en moest die steeds blijven scholen, hij kon nooit verloopen, zijn mooie handschrift
niet misbruiken. Vandaar ook het verrassend mooie van enkele zijner schetsen van
het dagelijksch leven en van zijn portretten van afgevaardigden.
Vandaar ook dat zijn mislukkingen waarlijk niet ten halve mislukt zijn, ondanks
het altijd geniale in zijn concepties.
Maar - curieus genoeg bij zulk een onmatige in het produceeren - de soort van
slechtheid van het kwalijk geslaagde heeft niet de soort van slechtheid, die de taal
van den toaster met flux de bouche, of den too ready writer hebben, onoverwogenheid,
gemis aan samenhang, gemis aan inbond. Het plan is steeds goed gemaakt, een
beeldend ensemble is er altijd.
‘Le nouveau Paris’ is een door Doré op-zijn-zwakst geïllustreerd boek.
De opgaaf is een heel moeilijke, zij had heel mooi kunnen worden uitgevoerd, ook
juist door hem, den opmerker toch, den geraffineerden verteller, maar die slechts
curieus werk bracht, in beginsel goed bedacht, pover in behandeling. Hij heeft in de
inleiding eenige historische evenementen geïllustreerd, waarvan de ‘prise de la
Bastille’, misschien om dat ze het donkerst en meest fantastisch is, de beste prent
maakt, daar is weder een zeker fantastisch-pathetisch effect verkregen met de enkele
verdeeling in lichte en grijze partijen, en de figuren zijn klein. Doch elders zijn de
personages poppen gebleven, en dan nog vaak te arm, te zwak. Le Nouveau Paris
bevat vele prenten, alle tafreelen uit het Parijsche leven van Dore's eigen dagen. Er
is b.v. een kijkje in een museum, met bezoekers en copiïsten, die grappig, maar niet
zoo heel fijn getypeerd zijn - lang niet zoo goed als hij het kan -, in de hallen, wel
armelijk, op de beurs, in de bibliotheek, in de Synagoge, op straten en pleinen en in
parken, geen van alle mooie karakteristiek gevend, noch met veel meer keuze
gedocumenteerd dan een hedendaagsche willekeurig genomen ‘kiek’, maar allen als
prent, als levensbeeld, goed opgezet, even aangevend situaties en stemming, met een
feillooze raakheid die het genie slechts eigen is. Maar aan Daumier's fijn en intens
gevoelde typeering van menschen en dingen moet men niet denken.
Vóór mij liggen drie boeken, met oneindig mooier prenten.
Het eerste is van Edmond About, le Roi des Montagnes; het handelt over de
avonturen van een Duitsch reiziger, die met zijn gezelschap, twee Engelsche dames,
een Grieksche rooverbende in handen valt. De illustraties in dit boek zijn juist zoo
voortreffelijke kunst, wijl ze zulke goede illustraties zijn, en het woord verlieze
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daarbij al zijn mingunstige bijbeteekenis, want de prentelijke toelichting die hij levert
is opzichzelf zoo vol karakter en zoo mooi, dat ze geen bijkomstigheden zonder
gansch eigen waarde blijven.
Nog veel mooier vind ik de prenten in een geestig boek van A.B. Saintine,
Mythologie du Rhin.
In dit werk, dat van het begin tot het eind gemoedelijk-satiriek is, verschijnt Doré
als groote in een gansch ander genre, dan de tot nu toe besprokene, de parodie. Hij
toont zich, in zijn verbinden en mengen van
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het verhevene met het absurde, het griezelige met het guitige, het groteske met het
naturalistische de verwante van Callot en Goya, de voorganger van Linley Sambourne
en van Oberländer, de beide huidige meesters in het tragi-komische. En hij gebruikt
nog haast fijner, subtieler middelen dan de beide laatsten, terwijl hij vroolijk blijft,
waar de eersten makaber en aangrijpend zijn. Het is een waarlijk delicieus genot, in
de meest sensationeele situatie, die hij teekent, of in de aan plechtstatige symboliek
herinnerende, of in composities met den meest quasi-diepzinnigen geste, de
ondeugende zotternij te herkennen van den blijgeestigen humorist, die zoo goed
begrijpt, wat hij bespot, en

(HISTOIRE DE LA SAINTE RUSSIE). ‘TOUTE FOIS LA SAGE OLGA AVAIT PRÉVU SA FIN ASSEZ à TEMPS
POUR COURONNER SON FILS EN PRÉSENCE DE LA NATION.’

niet spot, alvorens te hebben begrepen! Hier is de dwaze kant naar voren gebracht
van het legendarische, hier wordt vroolijk gelachen om de overspanning, de
nachtmerrie-bedenksels, het half-wetenschappelijke, het nu grootsche, dan
plat-gemeenzame, het drastische en het onmogelijke in die sagen en sproken, doch
dit op een wijze, die ons tegelijk toch ook doet zien wat er sterk, wat er menschelijk
en zelfs somtijds wat er teeder en lief in is. Zoo is er een prentje, dat ik even
fijn-melancholisch vind als welk mooist sprook-scènetje ook van Schwind; een
houthakker, die in het bosch een dwaallichtje volgt, een ernstig-peinzend ruig
natuurkind, die man in het schemerend woud, ernstig-peinzend als Alttorfer's St.
Joachim, die droeve en toch sterkende mysterie-figuur.
Het Germaansche in die legendarische creaties der volksverbeelding van het
Rijnoeverbewonend volk is fijn begrepen, en tevens en daardoor met zooveel boeiende
waarachtigheid ironisch weergegeven in deze prenten vol bedwongen kracht. De
hooge steenblokken tegen de woelig-woeste lucht hier, de zwarte onheimelijke
woud-vergezichten daar, de eenzaam-vredige rivieroevers ginds, de grillige,
romaneske panorama's elders, zijn zoovele chefs d'oeuvres der zwart-en-wit-kunst
van dezen prachtigen landschapteekenaar, maar van een geheel eigen karakter,
inderdaad iets, wat men nergens en bij niemand overigens te zien krijgt, dan bij
Oberländer, waar het bewuster en minder voluit mooi, en bij Sambourne, waar het
misschien fraaier maar minder klaar en sober is, - zijn de typeeringen der
dwaas-grootsche figuren en groepen.
Hoe rijk aan gebeuren en toch niet geëmbrouilleerd zijn die veldslagen-tafereelen,
hoe eenvoudig in hun grillige orde, hoe expressief zijn de groepen elk voor zich mooi
geteekende wilde zwijnen op de hei, hoe teer en ving een troep voortijlende herten
en hinden, en hoe dwaas een confereerend gezelschap langgebaarde, plompe Druïden
in vormlooze pijen. Doré volgt hier niet Daumier's methode (in diens Histoire
Ancienne) van de machtige daad te doen vervullen, het verheven woord te doen
spreken door platte, alledaagsche personages uit onzen tijd, hij behoudt het type,
maar chargeert het. Hij laat een menschen-offers brengende Druïde een man
doodsteken met een theatraal, of nog liever katheder-achtig, gebaar, als liet hij deze
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godsdienstige plechtigheid vergezeld gaan van een preek, terwijl de stervende op de
meest natuurlijke wijze krimpt en spartelt. Of een echt, waarlijk krijgshaftig held
ineenkrimpen
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na het gebruik van een purgeermiddel, vrouwen de wapens torschen achter haar
militante en luie mannen aan, een skelet en een man elkaar kussen op de meest
idyllisch verteederde wijze.
Beschouwt men dit soort van werk van Gustave Doré, dan valt het op, hoe hij, in
tegenstelling met de meeste modernen, nooit een factuur, een handschrift exploiteert.
Zijn scherp en kernig teekenen is van de uiterste beschaving, het vertoont een
bewonderenswaardige vlotheid bij alle boeiend raffinement,

(HISTOIRE DE LA SAINTE RUSSIE). ‘ET BIENTôT LE SOL DE LA RUSSIE PARAîT SOUS UN FLOT SANS CESSE
ACCRU DE BARBARES ASIATIQUES.’

het is vast en toch speelsch, de achtergrondjes en tintjes om de mooi en geestig
neergeschreven omtrekken geven kleur en licht - maar er is niets in zijn manier
verwant aan de harmonieuse, de muzikale luchtigheid der Japanners en van op hun
kunst geïnspireerde teekenaars van een volgend geslacht. Hij laat zich nooit, ook
niet schijnbaar, gaan. Zoozeer als den regisseur als het ware van theater-effecten,
die Doré in zijn groote sprokige prenten is, gelegen is aan de groote werking, zoo
weinig is den teekenaar van zulke fijne en smakelijke tafereeltjes in contour gelegen
aan mooi-doen. Het is of hij neerschrijft, met lijn voor lijn, wat hij te vertellen heeft,
de schoonheid der dingen en den humor er in mee wil deelen, zoo goed hij kan,
wetende, hoe de charme zóó van zelve komt, de charme der rijke deugdelijkheid. En
die komt, ongeroepen. Hoe mooi is de arm van een ouden man op deze teekening,
hoe lief die eener vrouw op gene, hoe prachtig duidt hij wonderlijke wapenen,
drachten, voorwerpen aan, hoe zuiver den omtrek van een wolk, of breekt hij zijn
voorgronden met suggesties van mos- of grasgroei, of schetst het pluizig gevedert
van watervogels, trekt den strakken ruggegraatlijn van een os, hoe kan hij schijnbaar
strak teekenen en toch kleurig en pittoresk, en schijnbaar krieuwelig en toch sober!
Van zulke finesses vindt men in zijn bekende groote half-visionaire prenten weinig
of niets - men moet deze illustraties zien om ze naar behooren te waardeeren.
Hoe wel heeft hij zoogoed het rijke en sterke, als het kinderlijke van de fantasie
dezer volken begrepen, hoezeer weet hij de
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reuzen geweldig te maken in hun monsterlijkheid, de elfen lief in haar frivoliteit, de
kobalden zoo aardig als wanstaltig, de baardige priesters, zoo plechtig als verdwaasd,
de boeren even grof als gemoedelijk.
En deze dingen zijn alle geteekend met een verzorgdheid, een pittigheid en smaak,
die, waar men ze in zijn kunst aantreft, deze tot iets zeer, zéér fijns maken.
In dit boek is de humor, zooals bij den tekst, bezonnen en behoudt zekere geestige
afgepastheid, uitgelaten, dol, overstelpend is hij in dat tijdens den Krim-oorlog
verschenen album, Histoire de la Sainte Russie, waarbij Doré, als ik den titel wel
begrijp, zelf den schitterend-dwazen tekst leverde Daar viert zijn fantastische
spotzucht hoogtij, daar is de zotheid waarlijk grandioos, die 500 ‘magnifiques
gravures’ zijn zoo grillig, zoo druk, zoo zeer geschapen van uit een onvermoeid
werkzaam brein, dat vondst op vondst doet volgen en zet op zet, en kwinkslag op
kwinkslag, zoo vol van de geweldigste tooneelen, die zich opstapelen op elke van
de vier of vijf kleine composities, die een bladzij vullen, dat wij doodmoe het boek
uit de handen leggen, doodmoe gemaakt door zijn vernuft, door zijn esprit, door zijn
veelzijdigheid, duizelig van zijn bizar-grootsche visioenen, uitgeput eindelijk door
het volgen der wonderlijke wegen, die deze geest bewandelt, deze groote, fijne,
geniale geest, waarvan het ons nauwelijks verwondert, dat hij op het eind is ontwricht.
Geen feeërie, in het schitterendst theater van het hedendaagsch Parijs opgevoerd
voor een verwend publiek, die half zoo rijk is aan grillige verrassingen, aan dolle
clownerie, aan persiflage, aan griezeligheden, aan dolle, drukke mimiek, als dit
heerlijk koddig en prachtig mooi boek.
Het is de geschiedenis van Rusland zooals men ze met niet eens zoo heel veel
malice gemakkelijk voor kan stellen, de Russische toestanden die wij kennen, van
absolutisme, geweldenarij, burgeroorlogen, Czarenmoord, mishandeling en uitbuiting
van een stelselmatig dom gehouden volk, - met als een refrein in een oud lied, telkens
terugkomende mislukte veroveringstochten naar Turkije. Met een sardonisch genot
in het hekelen van al dit bruut gedoe laat hij de Czaren elkaar verjagen of vermoorden,
het leger zichzelf bevechten, vorsten en bojaren wedijveren in wreedheden. Om den
knoet heen, en de uitvinding, vervolgens de completeering, van dit straftuig bouwt
hij een even lachwekkende als gruwelijke intrige, de tochten naar Constantinopel en
de terugtochten met de kous over den kop herhaalt hij eindeloos, met burleske
afwisseling in het dwaas-eentonige, veldslagen, ruitergevechten (want zijn Russen
bakkeleien bij iedere gelegenheid) teekent hij bij dozijnen soms achter elkander,
altijd in de verwarring schilderachtig en kernachting blijvend, prachtig groepeerend
en elk grafisch probleem oplossend met de uiterste gemakkelijkheid. Hij is hier even
uitgelaten en even moedwillig als de 18e en begin-19e eeuwsche Engelsche
caricaturisten, maar hij heeft, als Rabelais, wiens werk hij in het begin van zijn
carrière (wat misschien jammer is) illustreerde, een goede hoeveelheid echte,
onbedwingbare vroolijkheid, die deze missen. Afgeslagen hoofden, die nog grijnzen
of spreken, losgemaakte armen en beenen, die nog gebaren maken, menschen onder
de gruwelijkste folteringen, bij bossen op spietsen geregen, of in de vreemdste
situaties, leunend over een aardkloot, gepakt in groote sneeuwballen, bij stapels op
den grond gelegd, of elkaar verdringend in opeengestopte klissen, alles is nog meer
lachwekkend dan griezelig. Een bojaar die met zijn vrouw wandelt, en en passant
een paar boeren den kop afslaat, gezanten die voor de dieren geworpen worden,
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vorsten die elkaar in onafgebroken opvolging van den troon stooten, massamoorden,
volks-gedrangen, waar over de hoofden der benden weer nieuwe horden aantrekken,
stormen, hagelbuiën, ontploffingen, branden, tafereelen in de lucht, onder water,
beneden de aardkorst, dit alles vertoonen in de grilligste, drukste afwisseling deze
schier onafzienbare rijen kleine levendige prenten
Om nog een paar vondsten te noemen: de Russische edelman speelt, de Czar speelt,
de politiek dobbelt insgelijks. Bij dit gewaagde spel komen een paar groote
dobbelsteenen
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ILLUSTRATIE UIT TENNYSON'S GINEVRA.
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terecht, de ééne in Turkije, de andere in het Kanaal, tusschen Engeland en Frankrijk;
zoo is kort en goed de situatie grafisch voorgesteld. Of de Czar is een luchtballon en
stevent aan op de Halve Maan, waarop Fransche soldaten kalm als op een bankje
neerzitten; op de wolken drijven de schepen der beide vloten. Of weder anders: het
Russische leger (Nikolaas, voorop, tuimelt reeds) klimt mannetje vóór mannetje, in
een reuzenkaars om

EZELSVEL.

het licht der aarde te dooven. Al deze grillige voorstellingen met de krasse
disproporties, met het monsterlijk-groteske der situaties, met het onmogelijke,
onevenwichtige, niet voorgedragen koelbloedig en epigrammatisch, zooals een huidig
Simplicissimus-teekenaar dat zou doen, maar met intens meeleven in de emotie, die
ze zouden geven, met al de effecten van licht en donker, van ruimte, van hoog en
laag, van actie, met een naturalisme in het fantastische, dat duizelingen wekt, als
evenzoovele fel-levendige herinneringen aan zelf doorstane nachtmerries. Czaar
Peter, die zich over den aardbol buigt, de kereltjes, die op de maan zitten, Nikolaas
die van den top der reuzenkaars tuimelt, alles doet even aan, niet slechts als
hoogkomisch, maar als ontstellend tevens.
En zulke gansche overstelpend rijke boeken als dit en de Contes Drolatiques van
Balzac, zoo door het dolle heen komisch, zoo barmoedwillig, zoo velerlei biedend
en dat ook zoo mooi en sterk, vertoont van Doré's genie slechts een faze, een moment.
Want eerst na dien tijd, om en bij 1860-70, zou hij zijn monumentale illustraties
maken.
Doré verschijnt in die latere periode als de groote illustrator bij uitnemendheid;
zijn groote kracht is overgave.
Men bedenke eens: dezelfde man illustreert
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Moeder de Gans, Münchhausen, Tennyson's Ginevra! En doet het alles telkens geheel
in den vereischten geest, naïef en weelderig het eerste, romantisch-avontuurlijk en
luimig het tweede, Tennyson hoog, koel, zwaar.
Doré, de man van de Contes Drolatiques, van de Histoire de la Sainte Russie,
illustreert Tennyson, de Fransche vrijbuiter den Engelschen gelauwerde, de man van
overstelpenden, briljanten, dollen geest accompagneert de statige verzen, edel en
nauw-bewogen en sonoor als orgeltonen in de verte, illustreert de geschiedenis van
de droeve, zondigende koningin en den nog droever zondeloozen

DON QUICHOTTE.

koning, die haar vergeeft en verzaakt, begeleidt die gedragen, hooggestemde, strenge
verzen van Engelands meest deftigen dichter - en doet het waardig, doet het in stijl,
doet het schier onverbeterlijk.
Dit Tennyson-Doré-album (men waardeerde hem toentertijd wèl!) in de
Hollandsche uitgaaf zullen wij even bezien. De eerste plaat vertoont een ruiter op
een hoogen heuvel, in het donker, bijna verborgen, doch niettemin door zijn plaatsing,
door zijn fiere, stijlvolle houding het geheel beheerschend. Erachter rotsen,
geheimzinnig, grootsch. Maanlicht, wolken, met verlichte randen. Alles conventioneel,
zoo ge wilt, doch naar een conventie, die hij schiep, en naar de conventie, die klassiek
geworden is.
Zie het afscheid van de gelieven Ginevra en Lancelot. Een stemming van grootsche
triestheid. Niet zoo heel donker toch, de prent, de hemel is zelfs licht, in licht baden
de boomen en plantenkronen, het licht strijkt over den weg. Maar in die ijle
bladergroepen tegen de avondlucht ligt onnoemelijke verlatenheid, een rust en een
statigheid als van algeheele onaardsche wenschloosheid. Het is op die plek zoo stil,
zoo vredig en zoo droef - zoo licht en fijn-weelderig als de natuur er ook verschijnt.
Hier komt een gebaar u uit tegen als van berustende vertwijfeling.
Alles in die prenten - waarvan ik de détails niet immer als détails verdedigen wil
- alles is in het samenspel opgenomen.
Het landschap bij Doré is altijd vol van stemming. Zonder nu juist vegetatie of
panorama's zooveel beter te teekenen dan figuren in zulke prenten, waar het hem om
het effect te doen is, weet hij aan zijn landschap met nog meer onfeilbaarheid dan
waar het figuren betreft, een houding te geven. Ginds rijdt Ginevra alleen door het
landschap, het ‘scheemrend woud’. Hoe eenzaam, hoe troostloos eenzaam alweder,
doet ons deze mensch aan!
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Ik denk aan Millais' illustraties voor Tennyson, daar is de uitdrukking zonder twijfel
dieper, edeler. Maar hoe plechtig is het hier! En hoe vervuld is alles van het gebeuren!
Zijn zee herinnert ons aan den schooljongen waarvan Tsechow vertellen zou, die in
een opstel schreef: ‘de zee is groot’ - meer niet. En het is geen grootspraak, die hij
voert, hij is geen rederijker, niets is gezwollen aan zijn voordracht.
Bewijs te meer voor Doré's vaardigheid om zich aan te passen aan den geest van
het door hem geïllustreerde, meer nog, om die tot den zijne te maken, vindt men in
zijn prenten voor de Moeder-de-Gans-sprookjes. Ja hij heeft dit laatste zoo kras
gedaan, dat deze sprookjes voor wie ze met zijn illustraties zag, er bijna
onafscheidelijk van zijn geworden, zijn Gelaarsde Kat, om hulp roepend voor den
quasi-verdrinkenden meester is de Gelaarsde Kat, zijn bosch, zijn paleis van de
Schoone Slaapster, zijn het ware bosch en het ware paleis, waar dit blij-eindigend
wonder werkte. Men begreep dat indertijd onwillekeurig: de Rop, de sprookjes op
rijm voor Hollandsche kinderen vertellend, maakte zijn tekst bij de platen van Doré!
Hoe gemoedelijk-indrukwekkend zijn deze illustraties dan ook!
Arthur Boyd Houghton, de te weinig herdachte Engelsche teekenaar van
sprook-parafrases uit de 60er jaren, zou met zijn statige uitvoerigheid van stijl van
elk der details zeker iets dieper-doordachts hebben gemaakt - het geheel kon
nauwelijks aangrijpender zijn geworden. Doré moge niet altijd diep zijn, hij geeft
altijd een geheel dat werkt en dat ondubbelzinnig is. Wij gaan tegenwoordig, in
zooveel kunst die er op stoft iets anders dan beschrijvingskunst te zijn, gebukt onder
een laatdunkende dubbelzinnigheid van intentie. Hoe vaak gebeurt het ons, dat wij
om de ‘symboliek’ van den één, om de ‘romantiek’ van den ander, geneigd zijn te
glimlachen, en dan de oogen met valsche schaamte hebben neer te slaan voor een
bestraffenden blik, voor een geleerde terechtwijzing; deze zaken, zegt men ons, zijn
niet belachelijk, doch juist zeer diepzinniglijk ernstig en het sublieme grenst aan het
ridicule. Het is juist, zoo instrueert men ons, dat vraagteeken dat deze kunstwerken
in onzen geest achterlaten, wat zoo mooi is, en omdat wij de intentie niet of verkeerd
begrijpen, is zij schoon en fijn. Maar laat u niets diets maken! De grens tusschen het
sublime en het ridicule is er altijd en is scherp genoeg getrokken ook - of het
‘verhevene’ is opgeschroefd, de verheffing affectatie. Dat weten de ware humoristen.
Dubbelzinnigheid is iets gerings, iets onartistieks. Evenals Rembrandt of Michel
Angelo (proporties ter zijde gelaten) is Doré onbevangen van elke andere intentie
dan van die om de ééne onbetwistbare sentatie die hem zelf beheerscht te geven.
Evenals andere groote humoristen weet hij geestig te zijn in zijn ernst en kluchtig in
zijn pathos, of luguber in zijn spot - zoo goed als Cruikshank vóór en Oberländer na
hem - tragi-komisch te zijn is zijn glorie, humor te toonen in zijn plechtigheid zelf
is zijn force - maar hij geeft nooit belachelijke tragiek of bedroevende grappigheid.
Rembrandt en Breughel kunnen in hun ernst naïef en genoegelijk zijn - wanneer
twijfelt men ooit, of zij soms grappen? Dat doet men slechts - laat mij niet
dubbelzinnig zijn op mijn beurt en de namen noemen, die zich voor mij opdoen - dat
doet men slechts te dikwijls bij Toorop, Klinger, Klimt of Beardsly, en hun discipelen.
Dit is een taak waarvoor de schilders en teekenaars, die van groote daden droomen
en spreken in superlatieven, gewis den neus zouden ophalen, maar hoe groot is Doré
in zijn vervulling er van!
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Prachtig alweer, zulk een zaal in een kasteel, met al het schitterend huisraad. Dit
is waarlijk weelde, sprokige weelde, weelde waarvan de tegelijke naïeve en machtige
fantasie van het kind droomen kan.
Maar wat Doré het allermooist kan - en wat bijna hij alleen kan - is zulk een tafreel
als de komst der broeders in ‘Blauwbaard’, die ter elfder ure op het kasteel toe komen
rijden! Zulk een kasteel, hoe aangrijpend, hoe groot, hoe wonderlijk, wonderlijk
verlicht, wonderlijk massaal, wonderlijk somber, door dreigende wolken bekroond,
door woest ge boomt omgordeld, achter grillige rotsen en wilde stofwarrelingen, met
die redding brengende

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 20

387
ruiters vooraan, en een blijer licht er achter, haastig, bewust van den ernst hunner
zending! Hier ontbreekt niets aan, dit is indrukwekkend, overtuigend, groot, - en zoo
eenvoudig, zoo naïef bij alle grootheid, zoo toch weer prettig en intiem, zoozeer
geschikt om ons in een aangename, huiverige spanning te brengen - zoo allerminst
irriteerend. En dit is van Doré een verwonderlijke en groote gave, die hij gemeen
heeft met de allerbesten; hij trekt ons aan, ook waar hij ons doet ontstellen, hij behoudt
zekere aisance, zekere bonhomie, als hij gruwelen verhaalt of ons duizelen doet,
Welk een creatie is die Gelaarsde Kat, geen kat met laarzen, maar een
heerschersfiguur, een leider, een caesar, een opgewonden en opwindend gebarende
avonturiersgestalte! En het kasteel van den toovenaar, wel dat is het kasteel van een
toovenaar, zoo buiten als binnen. Zijn bizarrerie is iets van zelf sprekends, iets altijd
boeiends, voluit geloofwaardigs.
Ziet me dien heerlijken optocht van koks en koksknechts eens aan in Riket met
de Kuif! Die petemoei, dien tooverpompoen in Asschepoester!
Ik sprak te voren van de tooneelmatigheid in zijn prenten, die tooneelmatigheid
bepaalt zich echter slechts tot het groote effect, en ik toonde reeds aan, waarom ze
verschoonlijk, neen verdedigbaar is, en in zekeren zin een charme - zijn figuren in
actie zijn juist zeer natuurlijk; als zij iets dragen, doen ze dit wonder-echt; vechten,
dansen, zingen, sterven, alles doen zijn personages volkomen wáár en geheel niet
gelijk op de planken. Van costuums maakt hij gaarne iets even geoutreerds, zeer
grotesks, en hoewel het groteske bij hem bijna altijd sober van aard blijft, en hij de
grappigheid meer zoekt in het erge dan in het buitennissige, weet hij van ridderkragen
en krulpruiken en dames-schoentjes en wijde mouwtjes altijd iets tegelijk cierlijks
en komisch te maken. Zoo leeft hij zich dan ook in, in een andere karaktertrek van
het sprookje dan de wonderlijkheid en den naïeven pathos, in de bizonder soort van
ironie, die er aan vast zit. Zijn koningen en ridders en dames en feeën zijn niet
zoomaar-fraai, maar grotesk-fraai, komisch-zwierig.
Het sprookje, de feeërie, de operette zijn travesti's van het leven, ze dragen andere
dan de gewone kostuums, andere ook dan historische. Doré zou een historischen
roman niet zoo hebben geïllustreerd als hij het Riket met de Kuif of Ezelsvel deed.

(DON QUICHOTTE.)
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Ezelsvel! Denk aan dien optocht, daar!
Maar dit is Hoffmann, zegt wie de prachtbeschrijvingen van feeërieke stoeten door
dezen grilligen humorist kent, het is Hoffmann - en nog iets beters. Het is zulk een
tooneel, als de rit van Prosper Albanus in Klein Zaches, als de stoet van den
radijskoning in die Königsbraut, - maar minder vermoeiend, voorgedragen met meer
luchtigheid en nog meer smaak. Callot was niet beter, Oberländer zou niet zoo jolig
zijn.
Een rijk, een veelzijdig - maar ook een zoozeer boeiend als indrukwekkend talent,
het zijne. Boeiend - en pikant, niet vicieuspikant, doch pikant door volgehouden
levendigheid en verfijning.
De oude en vaste genegenheid, die ik heb voor sommige der Duitsche dichterlijke
en sprokige fantasten: von Schwind, Feuerbach, behoede mij, dat ik kwaad zou
spreken van hun pure, statige en lieve kunst, en de drommel hale mij, als ik er zonde
aan zeg, - maar wat kunnen ze vervelend zijn! Het is goed en wel, in een reine en
kinderlijkschuldelooze wereld te denken en te leven,
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het is goed en wel, het heroïeke en het reine te aanvaarden als een schoonheid
opzichzelf, en klein is voorzeker de nieuwere opvatting van de het juist weer in het
opzichtelijk onbezielde zoekende jongere Duitschers, volgens welke men al de wereld
op de hoogten zoowel als in de vlakte zou moeten bezien met de insinueerend
knippende oogjes van een cynischen sater. Maar de fantastische wereld van Doré
schijnt mij er vooral niet minder om, wijl hij ze stoffeert met aardsche pracht,
opluistert met wereldsche avontuurlijkheid en vervroolijkt met al de guitigheid,
waartoe een man van geest, een artiest en een zeer beschaafde in staat is.

DANTE IN HET WOUD.

Stijl en eenvoud behoeven niet per se eenige geborneerdheid van geest en steriliteit
van gedachte-leven! Om het verleden of de wereld der verbeelding plausibel en mooi
weer te geven, behoeft men volstrekt niet noodzakelijkerwijze een wandelend
anachronisme te zijn.
Zijn werk is niet vrij van zekere tooneelmatigheid. Maar het is goede
tooneelmatigheid; bewuste, half ironische. Hij heeft naar het tooneel gekeken, dat
ziet men, maar de regisseur kon van hem evenzeer leeren. De feeërie, de operette,
de klucht, en somtijds de tragedie liggen binnen zijn gedachten en verbeeldingskring,
en daaruit ontstaan zijn visioenen, daaraan past hij zijn notities uit de werkelijke
wereld aan. Evenals onze groote tijdgenoot Oberländer, die hem zoo goed heeft
bestudeerd, (verbeeld ik mij), entte hij de takken der observatie aan den boom eener
machtige en eeuwig jonge verbeelding. Die verbeelding tot creatie geworden, neemt
een vorm aan, die verwant is aan dien van het tooneeleffect, - doch niets is verder
van den kunstenaar dan zich diets te maken dat hij aldus een werkelijkheidsgelijk
stuk verleden gaf, zooiets als waarnaar Menzel's streven ging, of een getrouwe visie
in alle incomplete zuiverheid, zooals Redon bereikt. Noch maakte hij een fout, als
onze smaakvolle Rochussen beging, die van het tooneel trachtte te leeren, hoe het
verleden er uitzag; hij aanvaardt openlijk en boudweg de kunstmatigheden en de
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bewuste overdrijvingen van het tooneel; hij aanvaardt ze, en maakt er iets schoons,
iets kernachtigs en iets opzichzelf toch weer waarachtigs van, iets waarachtigs, omdat
het resultaat hem altijd gelijk geeft; waarachtig, omdat wat ons verrukt uit zijn
verrukkingen, wat ons ontroert uit zijn ontroering, omdat onze duizeling uit zijn
griezel, onze lachlust uit zijn luim voorkomt. Hij is altijd echt, of hij vaag dan wel
drastisch, dol of knus, verteederd of schalkachtig doet, want zijn groote kracht is
overgave van de aandoening die hij wekken wil; en wekt.
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Misschien komen in de massa illustraties voor Don Quixotte Doré's heerlijke gaven
nog op het volmaakste uit. Het samengaan bij hem van smaak voor het groteske en
koddige, en voor het verhevene, voor verfijnde dolheid en voor breeden pathos, voor
het stout-romaneske en het drastische, maakte hem tot den schitterendst denkbaren
vinder van prenten bij de lotgevallen van den onbeholpen-nobelen, fijn-stijven,
harkerig-waardigen ridder van de droevige figuur en van zijn trouwhartig-boerschen,
naïeven schildknaap. Hoe tallooze malen hij ook den Don en Sancho Pancha laat
optreden, nooit vervelen ze ons; hij stelt ons zelfs schadeloos voor de vermoeienis
van de eindelooze opsomming der avonturen van gelijken aard door den rijkdom van
zijn machtig vernuft en de vindingrijkheid van zijn karakteristiek. En nooit wordt
hij grof. Don Quichotte is bij hem altijd de man van den fieren en fijnen, schoon
zieken geest, de onwereldsche, met wien het platte ploertendom solt, aan wiens
voorname afgetrokkenheid het zijn plompe spotternijen verspilt, die dupe is, omdat
hij misplaatst is, doch die een vorst had moeten zijn. Don Quichotte is trots alle
onhandigheid waardig, zijn gebaren, als hij redeneert of vreemdelingen begroet, of
zijn schildknaap zegent, zijn de gebaren van een innerlijk zeer deftig man, hoe grillig
ook en onbevallig, zijn mager gelaat is dat van een denker, zijn schrale gestalte is
krijgshaftig, zijn harnas, hoe kwalijk passend en bizar, ja zijn kluchtig
scheerspiegel-schild worden met distinctie gedragen. De geheele figuur is als
doortrokken van ernst, den ernst van een gek, maar ernst niettemin. De persoonlijkheid
is een zulke, die hoe lachwekkend ook om haar misplaatstheid in deze nuchtere
wereld, niets grof paskwilligs heeft, men ziet dezen ridder aan, dat hij zijn rechter
geworden schildknaap zulken wijzen raad geven kan in alles, wat zijn fixe idee niet
raakt.

DE HEMELSCHE KRANSEN (DANTE).
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En Sancho Panza. Ook deze is bij Doré niet de grove clown, de vreetzak en lafbek,
dien men wel eens van hem maakt, hij is een boer, onwetend, maar somtijds schrander,
nuchter-denkend, maar niet vulgair.
Als een bandiet den ezel steelt van het slapende paar - Sancho met zijn dikke buikje
omhoog en zijn schoenen tusschen zijn plompe beentjes - in een angstwekkend
duisteren nacht, hoezeer wordt dit feit tot een gebeurtenis van geweldigen omvang.
Hoe romanesk worden molens en hutten en beekjes in zijn handen! Hoe groot ziet
Doré alles, ook als hij met speelschheid improviseert, improviseert die visioenen van
machtige moorenpaleizen, improviseert die ontmoetingen met boeven en landlieden,
dames en edelen, improviseert die prachtige
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parafrazen van den ridder en zijn knecht op den houten Pegasus, in de sferen hoog
boven de aarde, tusschen Saturnus, de aarde en de maan, waar de situatie waarlijk
duizelingwekkend, grootsch is en dwaas, de vlucht van het brein van een waanzinnige,
de fantasie van een verbijsterende nachtmerrie! En die uittochten van de twee, in
potsierlijk-plechtige verwachting in steeds weer andere, altijd prachtig-romantische
panorama's!

(GRANDE EST VOTRE ERREUR, MESSIEURS; CE N'EST PAS LA DISCUSSION QU'ON OPPOSE à DE PAREILS
PRINCIPES, C'EST LA CRAVACHE).

Dan, de kleine, fijne en schalke vignetten: een man met een ernstig, goedig, droef
aapje, dat zijn poot op diens schouder legt en hem treurig aankijkt; of op het eind,
de held op zijn sterfbed, en eindelijk, als geest, stijgend uit zijn graf, waarvan de zerk
wordt opgelicht door eenige geharnaste fraaie broeders-ridders; die optochten, die
vergezichten! Ze doen mij somtijds denken, deze vignetten, aan die welke Adolph
Menzel voor het leven van Frederik de Groote maakte, of nog meer aan die in diens
eigen geschriften; ze zijn wellicht minder pittoresk-zwierig; Doré is een teekenaar,
die steeds den indruk levendig houdt van te improviseeren - hetgeen hij ongetwijfeld
ook dikwijls doet - maar ze zijn ook naïever, vertellen met meer overgave en meer
gevoel. Het is een prachtig werk, Doré's Don Quichotte, voornaam geestig, rijk, stout.
Maar de íantasie van den teekenaar zou zich met nog grooter opgaven meten.
Anderen hebben het innige, het gemeenzame en somtijds edele in de Bijbelsche
verhalen voorzeker meer met gevoel en vervoering benaderd; Rembrandt heeft de
grootsche teederheden van het Nieuwe Testament, de trouwhartigheid bij al het
woeste in het Oude dieper beseft, - de Italianen hebben meer gedweept met, de
Vlaamsche primitieven, ernstiger gedacht aan, de Duitschers (Stefan Lochner b. v),
zich oprechter gebogen voor de hoogheid in de gestalten, die ze oproepen, sommige
der fijnste Engelsche tijdgenooten van Doré hebben zich die figuren met meer
psychologische aandacht voorgesteld. Voor hem echter is de Bijbelsche geschiedenis
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niet zoozeer een geschiedenis als een wondere tooversprook, die geen ontroering,
maar ontzag en ontzetting wekt, - iets, dat men niet benadert met hart en zinnen,
doch dat men aanstaart of waarvoor men zich in het stof werpt, waarvan men duizelt,
waarvoor men beeft, of waarin men juicht. Hij geeft ons tafreelen, die doen ontstellen
of die verrukken, die ons verbazen of doen gruwen, nooit iets dat ons nastaat, dat
ons aandoet, zooals gewone menschelijke vreugd en lijden ons aandoet. Het is zijn
genie prijzen, het is tevens de grenzen daarvan bepalen, te zeggen dat hij bij dit alles
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parafraseur blijft van gegeven litteraire creaties; hij is niet de man die de drama's
maakt, maar die ze opvoert. Maar welk een vlucht neemt zijn verbeelding, als haar
slechts de weg gewezen is! Hoe stout is zijn fantasie, hoe sober zijn de middelen,
waarmee hij ze uitdrukt! Nooit schier faalt hij in het plaatsen van de wilde wolken,
die door zijn eindelooze hemelen vliegen, van de bliksemschichten die ze doorklieven,
de sterren die ze cieren - van de donkere menschen of in een verheerlijkend licht
badende engelengroepen, of van sombere demonen legioenen, opstijgend naar Satan's
raad. De fantasie van Jules Verne is een luchtig spelletje, vergeleken bij de zijne.
Daarbij is dit alles in den kern gezond, zoomin als opgeschroefdheid is er iets van
die benardheid en die ontzetting, die den geest bevangt, als hij de slaaf is van physieke
kwellingen, zooals vaak bij Poe en Hoffmann. Wat hij voorstelt is verschrikkelijk
en doet verschrikkelijk aan, maar het gebeurt op zekeren afstand. Zie den Satan, die
in zijn vreeselijken val den aardbol nadert, welke van boven even grillig, spookachtig
verlicht, in de drijvende wolken hangt, welk een ruimte is in die prent, welk een
geweldig gebeuren vertoont ze, doch hoe ver staan wij af van dit gebeuren. Het is
alsof de teekenaar zelf niet zich op die aarde bevindt, en dus niet zelf bedreigd wordt
door die komst van den Booze, doch alsof hij van ver, als toeschouwer, het tooneel
aanschouwt. Het geval is grootsch en dramatisch-aangrijpend, niet gemeenzaam.
Zulke toeschouwers blijven de teekenaar en zijn publiek altijd: als Dante de geesten
der maan, koninklijke en vredige vrouwengestalten ontmoet, of de plechtige processie
der ouderlingen, of in zwevende slierten gracelijke gestalten de geesten in Jupiter
ziet voorbijtrekken, of het hemelsche koor der engelen tot een groote lichtende
kroonlamp als het ware gegroepeerd, of tot kransen van fijne vlammen
bijeengebonden, altijd zijn wij toeschouwers, gespannen en verrukte of verbijsterde
of ontzette toeschouwers bij een machtige, grootsche feëerie.

(MESSIEURS, LA DÉTERMINATION QUE VOUS ALLEZ PRENDRE EST UNE DÉTERMINATION DES PLUS
GRAVES).
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Hier herkent men het nationale karakter in het werk van dezen Elzasser van zuiver
Fransche afkomst. Herinner ik eraan, dat de zeker iets aan Germaansche fantasie
verwante vlucht, toch door niets van het gedachten-zware dat de verbeelding der
naburen heeft wordt belemmerd, hoe hij daarin wel echt Franschman is, dat hij in
zijn statigheid niet minder dan in zijn scherts, de allure van luchtigheid weet te
bewaren. Er is niets wijsgeerigs aan hem - hij is alleen kunstenaar, beelder.
Daarvoor getuige zijn met fijnen smaak voor decoratie schikken der lichten en
donkers, der hemelteekens en vergezichten!
De zondvloed, met de waarlijk ontzettend-benarde, wanhopig-angstige menschen
en dieren, vluchtend voor de onheilspellend woeste golven, en zwarte, en eindelooze
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troostelooze watermassa in de verte, en de onafzienbare rijen verdoemden, die Dante
bezoekt, en de verslagen menschengroep, beslopen door wilde dieren in de Egyptische
duisternis, hoe fel-somber hoe diep-vreeselijk zijn die tooneelen.
En dan kan hij, ook weer, meer als aanschouwer dan als mee-levende, maar met
hoeveel overtuiging van expresse, het liefelijke en vredige tot een beeld maken:
In ‘de engelen dalend van den gulden ladder’, en al die andere prenten, waarin
met weinig, met aanduidingen bijna slechts van figuren in licht- en donker-partijen
van intense uitdrukking, iets als hooge, nobele gratie is gegeven.

MYTHOLOGIE DU RHIN.

En zie daartegenover de ijzingwekkende onheimelijkheid van het sombere woud,
waarin Dante alleen en eenzaam gaat, het fel-tragische van de straffen, die de
verdoemden telkens ondergaan, de wilde, groteske, zwierige grappigheid die in Don
Quichot's lotgevallen gelegd is, de grilligheid en matelooze fantasie, waarmee
Münchhausen's avonturen zijn medegedeeld, de grilheid en angstwekkende
schimmigheid der monsters in Croquemitaine, de geest, waarmee eenige van La
Fontaine's fabels (b.v. de rattenvergadering over wie de kat de bel aan zal binden)
zijn geïllustreerd, en ge hebt een flauwe voorstelling althans van Doré's veelzijdigheid,
zoowel als van zijn enorm vermogen op allerlei terrein. En wanneer men hem daarbij
nog leert kennen als den beelder, den herschepper van zulke groote, geniaal gevonden,
in de litteratuur klassiek geworden typen als den prachtigen droomer, ridder don
Quichotte en zijn verstandelijken schildknaap, den fantastischen leugenaar
Münchhausen, van zoovele echte tot iets levends geworden sprookgestalten als
Blauwbaard, de Reuzen van allerlei soort, Petemoeien, booze Feeën. figuren van
Rabelais, van Balzac, uit de Duizend-en-één Nacht, ziet men in hem ook den grooten
portretteekenaar, den portretteekenaar van de verbeelding. Zijn menscheneters en
tooverkollen zijn niet zóó maar ruwe menschen of zeer verdorde en felle oude wijven,
maar machtige droom-gestalten, wel geschikt om een rol te spelen in de
indrukwekkende en groteske feeëriën die hij opvoert.
Maar Doré was ook nog in anderen zin een uitmuntend portretteekenaar, want als
laatste en geheel andere uiting van dit wonderlijk en wondergroot genie komen nog
de schetsen uit het parlement en de Commune, verzameld in een boek, ‘Versailles
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et Paris en 1871’ dat eerst voor enkele jaren is uitgegeven door den eigenaar der
origineelen.
Hier ontmoeten wij Doré, dien wij reeds kennen als een fantast met stoute vlucht,
en rijke verbeelding, als fijnzinnig illustrator, als meester in het smaakvol-burleske,
het pathetische en idyllische, maar toch nog niet als een goed direct weergever van
het om hem heen opgemerkte, ook in dit karakter. Hier laat hij ons eenige met vlugge
en zekere hand, snedig en mooi geteekende typen zien, welke hij zoo goed heeft
bekeken, zoo volkomen begrepen en met zooveel geest karaktiseert, dat men gevoelt,
dat ze echt zijn, waar moeten zijn. Eeuwig terugkomende, zulke algemeene en toch
sterk-uitgesproken typen van vertegenwoordigers en sprekers, met al hun
eigenaardigheden en dwaasheden, met de hun eigen pose en gebaren en
gelaatsuitdrukking - en eenige ruige, felle volksfiguren uit de Commune. De
onderschriften bij deze, prachtig schetsmatig, met luchtige, speelsche en toch steeds
verantwoorde krassen geteekende figuren zijn even goed als typen zelf. Daar is de
tot pompositeit toe zelfbewuste minister, met wuivend dik haar en coteletten, die
laatdunkend vraagt: ‘En
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vérité, messieurs, le gouvernement doit-il répondre à de pareilles allégations’, de
verontschuldigende, zoetsappige, die voorover buigend, de oogen hemelend, de
handen vooruit gestrekt als maakte hij een Oosterschen salaam, verzekert, dat hij
niets wenscht te zeggen, dat in de verste verte onaangenaam voor de meerderheid
zou zijn, de steile heer, die correct en zakelijk zich zal houden aan de punten van het
begrootingsdebat, de opgeblazen, oploopende oud-militair, die waarschuwt dat een
systeem leiden zal ‘à l'épuisement et à l'anemie’ de plechtig gracieuze oude royalist,
met wuivende haren en bakkebaarden en een zwierig bevelenden armzwaai, de man
met den langen witten baard en het heilige air, die zegt: ‘c'est au nom des honnêtes
gens, messieurs, que je monte cette tribune’, conservatieven als de markies met het
spits, maskerachtig gelaat, die zegt zeer wel te weten welke de geest zijner pachters
is, en het dikke heereboertje, dat altijd terugkomt op de ‘peste bovine’. Alle zeer
vlotte schetsen, in speelsche en kernige trekken - soms even te krullerig en iets te
zeer calligrafie doch dit slechts bij exceptie. De communards, bruten en fanatici, en
ruwen en sinister-goedigen, bandieten-typen en naieve volksfiguren, besluiten het
geheel, dat niet alleen curieus is omdat het van Doré is, maar zeer mooi en zeer
geestig als teekenwerk.
Nog een paar trekken vallen te noteeren. Als jongen vond Gustave Doré groot
vermaak in de bizarre dier-metamorphosen en maskeraden in de albums van den in
zijn jeugd als eerste der karikatuurteekenaars geldenden Grandville, en vroeg als hij
reeds zich teekenaar voelde, volgde hij den meester zoo goed hij kon na. Zijn werk
werd den beroemden man getoond, die het veelbelovend achtte, en de ouders
overhaalde hem in die lijn te laten doorgaan. Hij werd lithograaf, en hem ontdekte,
evenals deze het zoovele anderen deed, die geniale ontdekker, aanmoediger en
inspirateur van talenten, Charles Philipon. Van toen aan was zijn carrière gemaakt.
Doré was ongehuwd, en leefde met zijn moeder. In de laatste jaren van zijn leven
had hij de illustreerkunst vaarwel gezegd en wijdde zich aan het schilderen. Hij had,
evenals vele Fransche corifeeën der schilderkunst in die dagen een zeer groot atelier,
dat tevens voor zijn vrienden, kennissen en vereerders een soort van ontvangsalon
was, waar men zich onderhield en amuseerde, terwijl de gastheer werkte. Een Horace
Vernet kon wellicht op deze wijze zijn groote tamme veldslagen schilderen, ik
vermoed dat Doré's temperament toch niet door zulk een methode gebaat is. In alle
geval - van zijn schilderwerk schijnt niet zoo heel veel terecht gekomen te zijn. En
Gustave Doré blijft in onze oogen toch uitsluitend de groote, fijne illustrator.

(MYTHOLOGIE DU RHIN).
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TOEGANG TOT DE KAPITTELZAAL (PHOTO E. SACRÉ).

In de puinen van de St. Baafs-abdij te Gent,
door Leo van Puyvelde.
Zonneweelde ligt over de puinen van het a[...]e klooster. Licht en schaduw spelen
[...]e kruisgang, op de muren, in het veil. [...]e heel anders leek me de verlaten abdij,
[...] dien guren herfstdag. Stijf verdord [...] het hooge gras in den pandtuin. Geen [...]
van bladen op de boompjes, geen lust [...] bloeisel, nergens. In de lucht hongen de
[...] en glanzingen van een winterzon, en schu[...]ter viel een kille glans op den
verweerden steenen muur waarin grillig de bochtige voegen wegdoezelden.
Gedroomd had ik van oude tijden, toen de zendeling Amandus hier bij de Salische
Franken aankwam met zijn tijding van vrede en vroomheid. Hier, in de vochtige
weiden naast den samenloop van Lei en Schelde, en ginder op den zandigen rug van
den Blandijnheuvei, bouwde hij kleine kloosters, van waaruit zijn volgelingen den
godsdienst zouden voortleeren en den grond rondom zouden ontginnen en vruchten
doen dragen.
Doodschheid en vergetelheid waaiden door de puinen, gehavend en uiteengeslagen.
Eeuwen leken daar begraven. 't Gezucht van den killen herfstwind was als 't geklaag
van zielen uit lang voorbije tijden, geklaag over herhaalde verwoestingen aangebracht
door

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 20

395

IN DE KAPITTELZAAL (PHOTO E. SACRÉ).

noormannen en beeldstormers, gesteun over de menschen, die zich niet meer heugen.
Elk woord, dat men hier sprak, klonk te luid in de ijdele stilte van pand en zaal,
was een ontheiliging van dit oord, waar een leven van overoude geslachten tot rust
ligt bezonken: inwendig in ons ruischte een lamentatie van Jeremias.
Doch nu blakert, dag op dag, de lentezon. De onuitputbare schoot van de
moederaarde is aan 't zwellen gegaan. Jong leven schatert waar alles verstorven lag.
Meer dan een glimlach van een grijsaard is dit wèl.
In welige groeikracht schiet malsch op het groene gras in het middenhofje, nessche
rankjes kruipen uit het dikke klimoploover langs heen de muren, en borduren een
kanten kraagje aan den donzigen fluweelen mantel waarmee het warm gewas de
schamele leden van de bouwvallen dekt.
Malsche struikbladeren schieten naast den waterput op, en langs een stuk
verbrokkeld gewelf van de kruisgang wiegelt een vlierboom zijn bolle, blanke
bloemtrossen heen en weer.
Een frissche geur van gras en kruid wasemt in de lucht. De stemming stijgt. De
borst zwelt. Wellustig luisteren wij naar het eeuwig jeugdig ras der vogelen.
Daarachter den eenzamen bouwvalligen muur der kerk, hoort het bezig, onbewust,
loslevend: het vogelenras dat zijn levenslust uittjilp-tjilpt en [...]ttiereliert.
Alleen de donkere muren, brok voo[...] stevig in-eenhoudend, blijven de
onverdel[...] getuigenissen van vroeger leven, [...] grootheid. Ook van aloude kunst:
ze [...] de versteende schoonheidsdroomen van [...] rijke voorgeslachten.
Neen, hier heeft de tijd niet ing[...]reten noch geknaagd. Met voorzichtige hand
heeft hij wat effen gewreven en eenstemmig-grijs gekleurd: de hoeken hebben hun
scherpte verloren, de lijnen loopen zachter omhoog
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en schijnen leniger te buigen, en alles staat daar in de kalme rust van een gedaagde
schoonheid, lieflijk gesmukt door de slingerende draden klimop, die tusschen de
muurbogen bijzen.
Een genoegen was het nu van naderbij hier en daar den ouden bouwtrant in
vischgraatverband te beschouwen: de lagen platte steenen op elkaar steunend, de
eene laag schuinlinks hellend, de andere schuinrechts. Kijk hoe handig en smaakvol
later de ongelijke steenen op elkaar werden gelegd, steen na steen, steen naast steen,
vast sluitend tot ze al te zamen een muur en een gewelf uitmaakten.
Kunstenaars in hun vak waren de bouwers, die den romaanschen stijl - den
middeleeuwschen monnikenstijl - schiepen. Stoute vaste volbogen, dikke muren met
geniepige vensteropeningen, doorloopende tongewelven, kruisgewelven
onderschraagd door struische moerbogen die neerloopen op een kloeken schraagsteen
of een zwaren pijler: stijl vol degelijkheid, vol hechtheid, stijl uit stoere tijden.

IN DE KAPITTELZAAL.

Hoe jammer dat hier 't geheel niet bleef zooals 't werd opgetrokken, na de
verwoesting van het eerste klooster door de Noormannen*).
Een jonger geslacht wilde de kruisgang, die rond den pandtuin liep, volgens
nieuw-geldende bouwwijze verstevigen en vermooien: om de al te schuine drukking
van het gewelf op de muren te verminderen, liet het de steenen van het gewelf
samenloopen op uitspringende kruisribben, die in scherper buiging naar onder liepen
dan de moerbogen en het gewicht van 't gewelf, bijna loodrecht, naar omlaag op
sterke mooibebeitelde schraagsteenen brachten. Nu mochten de openingen langs den
tuin ruimer worden: men maakte er groote stompe spitsbogen van. Niet overal werd
*) 't Grootste deel van wat nog bestaat werd in 1177-78 en in 1212-24 gebouwd op de puinen
van de, rond 940, door Graaf Arnold den Oude opgerichte gebouwen. Van het klooster, door
St. Amand in 631-642 gesticht, blijven misschien slechts enkele grondslagen over. De abt
Mercatel, natuurlijke zoon van Philips den Goede, bracht veel wijzigingen aan in 1494-95.
Herstellingen werden nog gedaan in 1671-75.
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vernieuwing aangebracht: Een hoek van den tuin wordt nog versierd door een
romaansche deuropening: een rondboog geschraagd door mooi bezigzagde zuiltjes,
en in het grootste nog bestaande deel van de kruisgang staan stevig de heerlijke
romaansche zuiltjes en bogen van den toegang tot de kapittelzaal. De groote
deuropening: twee kleine volbogen van afgeronde steenen, samenloopend, te midden,
op de bladvormig openslaande kapiteelen van twee lichte zuilen. De beide bogen
worden overwelfd door de ruime ronding van een sterken ontlastingsboog die langs
weerszijden komt rusten op een zuilenbundel. Als al wie hier kwam, staan we te
staren naar den wondervollen bouwtrant uit eeuwen die men duister heet. Een genot
is het de blikken te laten glijden langs de sterke sierlijkheid van die buigende lijnen.
Van de deuropening gaan ze naar de beide gelijke vensteropeningen er naast, waarin
een schuchtere overgang naar den ogief-stijl in de stompe spitsboogjes te bemerken
is.
Eerbiedvol treden we door die deuropening op het open pleintje, de plaats van de
kapittelzaal. Hier vergaderden de monniken in plechtige bijeenkomsten: ze zaten op
de
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gemetselde banken die nog langsheen de toen versierde muren loopen. Boven hun
hoofd welfde óp een ogivaal steenen gewelf, dat heerlijk moet geweest zijn als een
versteven koorzang: het versnij ervan merkt men duidelijk in den muur en in een
hoek bleef er nog een brok van hangen, een massa steenen. Op geregelden afstand
staan de korte, dikke schraag-zuilen, waarrond de gelaten treurigheid hangt van
dingen die onnuttig geworden zijn. Walg stijgt ons in de keel als we vernemen dat
dit gewelf werd stuk geslagen op last van een schilder, die wou beletten dat iemand
na hem het heerlijke gezicht zou op doek brengen. Meer dan het gewelf heeft de
schendige hand van den mensch hier verwoest; den vloer van vergleierde tegels brak
hij op, en zie wat hij vond: gapende graven lagen vóór hem, gemetselde graven van
de monniken uit de eerste tijden van de abdij. Ze liggen daar open nu, als versteend
in den vorm dien ze aangenomen hebben om de lijken nauw in te sluiten: verbreedend
loopen ze uit van aan 't voeteinde en boven de schouders vernauwen ze in een ronding
die het hoofd omvatte. En de dooden? Hier is de dood een tweede maal ingetreden.
Geen lijk, geen geraamte, geen stof meer. Droef wuift het lange gras langsheen die
graven. Een afgeknotte sterke boomstam rijst naast een graf. En de grond ligt loom
als een met kroes bewassen vijver, waarin een leven te loor ging.
Even in het Lavatorium, het achtkantig bijgebouwtje vóór den ingang van de
kapittelzaal. Vóór de monniken zich naar kerk of eetzaal begaven, kwamen ze hier
de handen reinigen. Geen betere plaats tot voorbereidenden inkeer, al lachten en
grijnsden er de figuren op de schraagsteenen: deze dragen de kruisende moerbogen
van een koepelgewelf, dat de monniken scheidde van het Sacrarium daarboven, waar
de overblijfsels rustten van hun heilige voorgangers.
Verder op nu in kleinere zaaltjes, en langs den kelder, waar, op de struische zuilen,
eens een zoldering rustte die den zwaren graanvoorraad te dragen had. Onkruid tiert
hier welig. Zeer laag ligt die kelder niet: een paar trappen op en we treden in het
gelijkvloers van een ander vleugel van het klooster, die de noordzijde van het vierkant
uitmaakt. Eigenlijk schijnt dit gedeelte onder de oppervlakte van den grond gezonken
te

IN DEN TUIN.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 20

zijn. Deuren en vensters zijn half toegedekt langs de zijde van het plein, waar vroeger
hof, boerderij en aanhoorigheden lagen en waar nu, op het opgehoogd terrein, de
nieuwe parochiale kerk van St. Macarius gebouwd staat. Geen nood echter Zóó, in
die halve duisternis, lijkt ons dit zaaltje het mooist. Hier heeft Mercatel een schat
van een gewelfje opgetooverd, waar het schuchter licht komt spelen tusschen de
dooreenloopende lichte kruisribben die samenscholen op de ronde zuil in het midden.
Ook hier loopen langsheen de muren gemetselde zitbanken. Geleerde archeologen
meenden er uit te mogen besluiten dat hier een vergaderzaal was voor de monniken;
maar hoe konden zij allen binnen, zij die zulke ruime kapittelzaal noodig hadden en
een eetzaal groot als een kerk? De deuropening, met de lieve deurposten in den
buitenmuur, laat ons beter vermoeden dat Mercatel hier een ontvangstzaaltje had van
gemaakt: hier, naast de voorraadkamer en onder de eetzaal, werden, ingevolge de
aloude kloosterherbergzaamheid, de hongerigen gespijsd en de
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dorstigen gelaafd; de armen en vreemdelingen konden rusten op de steenen zaten.
Aleven stemmig schemert het licht in de volgende ruime kamer onder het lang
dubbel tongewelf: een geheimvolle duisternis ligt samengepakt in de achterste hoeken
van deze voorraadskamer, die heelemaal het eigenaardig karakter van den gestrengen
romaanschen bouwtrant bewaarde.
En nu langs een gotische gang terug naar het binnenplein, en de steenen trap op
naar de eetzaal. Goudstof-licht trilt in deze ruime zaal. 't Komt gezegen door de
teergekleurde ruitjes, aangebracht in de smalle naar binnen verdiepende
vensteropeningen. Langs beide zijden verheldert het de grijze muren van voor meer
dan zeven eeuwen en geheimzinnig gaat het spelen onder het vierhonderd jaar jongere
gewelf van gebruind hout, dat gestut wordt door een hoeveelheid ribben, die in
stompen spitsboog neerdalen.

IN DEN KELDER.

Een eeuwenoude licht: zóó moest het hier geweest zijn, toen de muren behangen
waren met goud-kleurige tapijten en op al de vensternissen heiligen-figuren
geschilderd waren, zooals op de beide waarvan nu de laatste kleur bij plekken afreuzelt
en verstoft. De aanblik werd nog verlevendigd door de dubbele rij tafels, waarop het
karig gemeten eetmaal van de paters.
Nu staan langs de muren geschaard groote grafzerken, en te midden liggen allerlei
steenen voorwerpen, waarin onze voorvaderen hun verbeelding, hun gevoel
uitbeitelden. Van uit de stad werden ze hier - oude steenen bij oude steenen bijeengebracht en nu liggen ze overal wat verspreid in de kruisgang, in de zalen, op
het buitenhof en vooral in deze oude eetzaal, die, nadat ze beurtelings in wapenzaal,
kapel en parochiekerk werd herschapen, nu dienst doet als museum voor steenen
voorwerpen.
Ze spreken van vergane heerlijkheid, die steenen. Hier lachen de lijnen van slanke
haardkolommetjes, daar staren strak de oogen van een schraag-steen-hoofd, zuilen
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staan eenzaam te treuren en poortstijlen leunen zwakkelijk tegen een muur, in arduinen
nissen blijven marmeren heiligenbeelden blootgesteld aan weer en wind. Het meest
trekken de talrijke grafsteenen aan, die nog woordelijk spreken van vroeger leven.
Ridders in stalen wapenrustingen, edelvrouwen in plooiende kleedij, priesters en
monniken; in vaste lijnen staan ze vóór ons, en rondom hun beeld vertelt het opschrift
ons van hun dood. Reuzensteenen dragen alleen een opschrift, verbrokkeld of
uitgesleten dan nog. Tot de herinnering aan de dooden toe werd door lucht en water
uitgeveegd.
En nu we verder rondgaan en de verbrokkelde muren en murwende steenen
aanschouwen, nu we daar staan vóór den verweerden muur, die alleen recht bleef
van heel de aloude kerk, nu lijkt ons het stof dat de voet opjaagt als doodenasch; het
malsche rankende groen zien we niet meer, het vogelgekweel is verstorven, - we
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voelen ons aangegrepen door de geheimenis van het vroeger menschenleven, dat de
muren onder hun ruige pij bewaren; het stoere leven van de monniken, hun ontbering
en werkdadigheid, hun strenge onderdanigheid en hun gelaten zijn, hun ingetogenheid
en hun afkeer voor de geneugten van het lichaam.
We komen terug in het nog bestaande deel van den pand. Staan wij in een
grauwgrijze atmosfeer? Ze komt uit de muren met hun donker gepatineerde steenen
en bleekenden mortel, ze komt uit het plakkruid dat vreet in de groefjes, ze komt uit
het samensmelten van licht en schaduw; de grijze luchtkring van voorbije tijden
Peiselijk leefden hier de monniken, gezamenlijk of elk aan zijn bezigheid.
Zie, daar zit er een in den tuin rustig te overwegen tusschen de speiering van
honderden bloemen, vóór het bevallig achthoekig gebouwtje naast den steenput.

EEN HOEKJE IN DE EETZAAL.

Door de kruisgang stappen twee naast elkaar, met gemeten pas; in stijve plooien
valt hun 't ruwe zwarte habijt van de schouders, een haarkroon kringt rondom hun
geschoren schedel, hun oogen glinsteren en bij den eenen liggen tusschen de
wenkbrauwen twee groefjes; met strakke aandacht zijn ze aan 't redetwisten over
verstandszaken. Géén blik hebben ze voor den ouden pater, die daar slets-slets zijn
sandalen voortschuift langs den vloer.
Op hun cel zijn de meeste gebleven in stemmige eenzaamheid. Velen zijn aan 't
schrijven; angstvallig bekijken ze regel na regel, woord na woord van het handschrift
dat vóór hen op een draaglessenaar ligt, en met een bebaarde veder schrijven ze de
teekens na. Een paar zijn bezig met het verluchten van boeken; de hoofdletters worden
met teedere zorg bont gekleurd en van sierlijke kronkels voorzien.
Een pater, met engelengelaat onder de kroon van krulhaar, schildert een ideale
beeld van zijn moeder de Lieve Vrouw. In een prachtig vertrek van zijn afzonderlijke
woning is de abt aan 't nadenken, het hoofd tegen de hoofdleuning van zijn rugzetel;
speelt de naijver over den bloei van het St. Pieters-klooster op den Blandijnheuvel
in zijn gemoed?
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Zijn ellenlange rekeningen schrijft de patercellier in een in-folio zoo groot als zijn
arm: i t e m X I I d e n . t e n o i r b o r e v a n ....
In een kleine kamer is de novice-meester de postulanten aan 't bekwamen in de
wijsbegeerte en de ingewikkelde godgeleerdheid.
Ginder achter den vleugel van de eetzaal buiten het kloosterslot, zijn de
leekebroeders duchtig aan den arbeid in de verscheidene aanhoorigheden. Op het
hof van de boerderij zijn er vier aan het dorschen. Hoenders loopen rond te pikken
onder fruitboomen en dichtbij den versterfput glanst de heldere rug van een zeug in
den zonneschijn. Daar voor de deur van de ruime kelderingen, naast de brouwerij het hooger gebouw met boogvensters - staan twee broeders, de rokken opgebonden,
kannen zuiver te schuren.
Nijverig gerucht langs alle zijden daar rechts. Er wordt gezaagd, geschaafd en
geklopt. 't Is warm. De deur van de bakkerij staat open; broeders, met opgesloofde
mouwen, duwen de vuisten in den trog.
Verder zit een man uit het volk schoeisel te flikken, en nog andere lieden zijn aan
't naaien.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 20

400
Want bij de abdij behoort het kleine dorp ten oosten, waar, nog binnen den ringmuur,
talrijke huisgezinnen wonen die zich van de kloostergemeente afhankelijk verklaren
en er door ouderhouden worden.
In heel de abdij is iedereen aan het werk, zonder gejaagdheid, in de vaste
wetenschap dat hun deel van den algemeenen arbeid zal verricht zijn tegen dat het
torenklokje, bij 't invallen van den avond den rusttijd meldt. Straks zal 't weer tampen,
na het avondmaal, en stilzwijgend bijna geruischloos, dalen dan de monniken van
de eetzaal en hun gestalten schuiven door den pand naar de kerk.
De gele vlammentongen van de waskaarsen spreiden er een teere klaarte door het
koor; op het altaar schiet het koperen kruisbeeld gensters. Langs de muren loopt het
licht trillend uit naar achter en naar boven.
Aldra golft de buigzame gregoriaansche psalmenzang af en aan uit het
koorgestoelte, in geregelde afwisseling van beide zijden - en, bij langdurige herhaling,
weergalmt hij als een koorzang van stervenden.
Dát waren de beste, de innigste stonden van den dag voor de kalme monniken. Zij
voelden zich gelukkig in hun leven van dwang en onthouding, van werkzaamheid
en gebed. Wie onder hen de wereld gekend had, liet hier onder het habijt zacht-aan
de wonden, die ze hem geslagen had, dichtgroeien en genezen. En de engelenzielen,
de reinen, leefden er als in een altijddurenden droom.
Aan de overzijde van de Schelde groeide stad aan, de brooddronkene, de weelderige
stad. Doch haar geruchten stierven weg, vóór ze de omheining genaakten van de ‘St.
Baafstede’, waartoe allengerhand de rijke abdij was aangegroeid. Alleen betwistingen
van naburige kloosters aangaande de echtheid van de reliquien in de abdij vereerd,
konden ietwat beroering brengen in dezen luchtkring van ingetogenheid en kalmte
van gemoed.

IN DEN KRUISGANG.
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Zoo leefde hier eeuw na eeuw deze klooster-gemeente haar effen leven, tot de
naburige trotsche stad voor de laatste maal oproerig werd en opstond. Toen kwam
de machtige keizer Karel; hij sloeg een groot deel van het klooster neer en bouwde
met de steenen een ringmuur er rondom en maakte van de aloude abdij een grootsche
vesting, van waaruit zijn soldeniers de Gentenaars in bedwang zouden houden.
Van zijn vesting blijft niets over. Maar 't weinige dat hij van de uitgestrekte abdij
recht liet, staat er nog in zijn onvervalschte schoonheid: niet opzettelijk verfraaid of
indrukwekkend gemaakt door onze geslachten, maar zooals het stilaan tot puinen
gemodeleerd werd door den tijd, het weer en de verwoestingen van menschen.
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Scherzando
verzen door F.V. Toussaint van Boelaere.
I.
De schaduw.
Wij minnen: want in den spiegel
Van 't meer, dat met een licht gewiegel
Beweegt, ontwaren
- Ik blijdë en gij half-schuwe Wij beiden steeds hetzelfde beeld:
Eén beeld: gij 't mijne en ik het uwe,
(Hoe wij beklemd ook staren)
Vereend en onverdeeld.
Wij minnen: want wij beweren:
‘Het is uw beeld dat, op en neêre,’
‘Meêgaat met 't water;’
‘Het is het uwe - en niet 't mijne,’
‘Het is uw kin, uw neus, uw mond,’
‘Het is uw lach die zou verschijnen,’
‘En ruische' als zacht geklater,’
‘Was niet ùw hart gewond!...’
Wij minnen: want op elkander
Boos, draaien we ons om, gaan 't ander
Wegelken op - en
Bemerke', als we 't hoofd omkeeren,
Hoe één mis-maakte schim ons naakt:
'k Zucht: ‘'t Is... de mijn’ - gij hoort dit geeren:
En beider hart bloeit lachend open
- Tot éen zoen stilte maakt....
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II.
De zoen.
Van uwen mond den eersten zoen,
Dien wil ik roemen,
- Der tijdeloozen eerste groen
Belover van veel bloemen,
Van bloemen, klaar van kleur, die zuchten
Uit den fijnsten geur,
En voorts gedijen tot goê vruchten:
Een gulle geur in vleesch'gen fleur.
Het was een lentedag - zoo 'k meen:
Want 't wil geheugen
Mij niet zoo juist... of liever neen:
Het zomersche verheugen
Alom toen bloeide; uw beide lippen
Waren kleur van bloed,
Als rijpe krieken - roode tippen
In groene schaduw van uw hoed!
Blonken reeds krieken?... 'n zomerdag
Was 't, die vereende
Uw blijheid met mijn starren lach,
En dat ik stellig meende
Dat kille huivering gleed over
En dan weêr in mij....
Of de avond-wind door 't droge loover
Nu ritseldë, in 't herfstgetij!
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Zóo kil werd ik, dien herfstedag,
En sloot dë oogen,
En alles wat 't geloken oog dan zag
Eén stille en onbewogen,
Eindlòoze weî geleek; bevroren
Glimde er 't spichtig gras En gij zoudt hebben vast gezworen
Dat 't weêral winter-middag was.
Een winterdag!... Toen scheidde uw mond
Zich van den mijne:
En 't was me of ik er voelde een wond
En leed geen verdre pijne,
Wijl 'k wist dat jeugdig in mij vloeide
't Sap van zoeler bloed,
Daar 'k zag - hoe lente-lila's bloeiden
Met blauw jacynth op uwen hoed,
Melieve. Want zóo is mijn bestaan:
Ik weet van ure
Noch van den tijd, alleen voldaan
Wen, door opzet of kure,
Uw goedigheid zich mijn geheugen
Wil - en 'k voor een tijd
Toch zeker weet dat droom noch leugen
Gij zijt - doch wisse eindloosheid.
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III.
Lamento.
Keer mijwaarts, lief, gesust,
Uw oogen weêre,
Nu 'k moedloos smeek: belust
Is meest de heî,
Is meest de heî
Op 't wekkend zonneweêre!
Ik was de duif die vlood
- De teêrst-beminde? En werd verwond: hoe nood,
Zoo niet de smart,
Zoo niet de smart
Meêlij mag ondervinden!
Want 'k ben nu wêer terug....
Verwellekomen
Zoo wil mijn hart: want stug
Is, zonder zon,
Is, zonder zon,
De heî - zij vrij van droomen!....
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En moe - om eeuwig trouw
En lief te wezen
Uw goedigheid: o, vrouw,
De heî, getroost,
De heî, getroost,
Geeft bloem en vrucht te lezen!
Ben ik de heî?... De zon
Die 't al herleven,
Al heelen doet, verwon
De regen heur,
De regen heur,
Is zij des weg gebleven?
En ik, aan uwen voet
Zìt ik gezeten:
Waar blijft uw blik? - ach, zoet
Is, na de bijs,
Is, na de bijs,
De heî in zon vergeten!
En zie, 'k rijs tot uw mond:
Laat mij hem vinden
Onder uw oog - gij, rond
Uw hand om mij,
Uw hand om mij,
Dat ik u kàn beminnen!

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 20

406

Gijsbert en Ada.
Roman,
door Peter Dumaar.
XIV.
Zij had in het bosch, op den terugweg, takjes met bleek-gele popelbladeren geplukt
en ze vóór het afscheid in een tinnen beker op Gijsberts werktafel gezet. 's Avonds
had hij naar die stervende kleuren zitten turen en de woorden en mijmeringen van
dien stillen dag in het woud waren opnieuw in hem gaan leven. Toen had hij in
dankbaar gedenken haar een kort briefje geschreven:
October's welkend gele blaren
Die gij hadt meegebracht,
Blijven den schoonen dag bewaren
In hun verbleekte stervens-pracht.
Daarbuiten is de nacht gekomen,
Gij zijt weer heengegaan,
Maar 'k zie dien dag vol lieve droomen
Nog licht en levend voor mij staan.

Nu verdiepte hij zich weer in zijn werk, maar hij was nimmer tevreden en na eenzame
wandelingen door de duinen verscheurde hij het geschrevene telkens weer. In het
woud vielen de laatste gele en roode bladeren en de December-stormen joegen wild
door de naakte takken. Gijsbert bracht de winteravonden door met het lezen in zijns
vaders nagelaten papieren en brieven. Door Ada's zorg had hij ook zijn eigen oude
brieven van Nora teruggekregen, en bij het vuur zittend in het lage vertrekje, terwijl
de westerstorm de verre branding der zee overwoei en de boomen rondom het huis
ruischten en klaagden, zag hij in zijn herinnering al de jaren van eertijds verschijnen.
Vele schrifturen en aanteekeningen van zijn vader, die hem niet van belang meer
voorkwamen, verbrandde hij. Maar het was hem pijnlijk, want hij dacht hoe het de
arbeid van vele jaren was, de arbeid die den ouden man tot den laatsten dag vreugde
en zorg had gebracht, die nu in de gonzende vlammen verloren ging. Maar het moest,
dacht hij,... waartoe al het oude bewaren! Zouden dan eenmaal ook al zijn eigen
volgeschreven papieren, zijn brieven, zijn portretten en kleine relieken, door jonger
hand worden opgenomen, door een oog worden gelezen dat den levenszin ervan niet
meer zou vermogen te vatten, en zou alles worden vernietigd als onverschillig voor
het lot der menschheid? Hij nam Nora's brieven en zijn eigene, verscheurde ze en
wierp ze bij kleine pakjes in het vuur; hij nam hare portretten en den donkeren
haarvlok, en schonk aan het vuur al wat hij eens in wilden hartstocht zelf had
geschreven of aangestaard en gekust. Hij wist dat hij verder leven moest, en wat dan
gaf hem het oude dat dood was? Zoo werden, dacht hij, in tijden van omwenteling
de schoonste werken der voorvaderen vernietigd, daar nieuwe geslachten moede
waren van het oude en zichzelf een wereld scheppen wilden....
In het voorjaar kwam er uit Weenen een brief van zijn ouden vriend Maurice, met
het verzoek hem daar te komen halen en dan samen de oude steden van
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Zuid-Duitschland te bezoeken. Gijsbert had, na het schrijven eener studie over de
zestiend'-eeuwsche schilders in de Nederlanden, eenig geld over en besloot zoodra
mogelijk af te reizen, daar hij ook gaarne de ontluikende pracht der lente in dit oord,
waar hij zoo diep de schoonheid van het herfstelijk verlatene had doorleefd,
ontvluchten wilde.
Hij bracht eerst een paar dagen bij zijne oude moeder door en reisde toen den Rijn
langs zuidwaarts, tot Straatsburg, waar hij de Kathedraal van Erwin von Steinbach
bestudeerde. Terwijl hij voor het beeldhouwwerk aan het portaal van Sabina stond,
dacht hij hoe eens de drie-en-twintigjarige Goethe hier had rondgedwaald en zijn
scherpzinnige meeningen over Deutsche Baukunst had geschreven. En mijmerend
over de stralend-opstijgende jeugd van den ouden Dichter, kwam een beeld uit
Wahrheit und Dichtung in Gijsberts herinnering, het liefelijk beeld van Friederike
Brion in de idyllische velden van Sesenheim. Daarheen als tot een bede-
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vaart te gaan, drong hem een plotseling en sterk verlangen. En hij ging den volgenden
middag reeds en vond er alles oud en schoon, zooals het voor anderhalve eeuw moest
geweest zijn. 't Was er stil op dat uur; de hanen kraaiden op de oude hoeven en over
den weg liepen eenige kinderen blootsvoets. En toen hij nu het kerkje zag achter zijn
treurboomen en hij daar, tusschen het verwilderde gras van den hof, de groene zerken
had gezien van Friederike's ouders; toen hij gerust had in de donkere choorbank waar
eens de jonge dichter met het jonge meisje zat; en later, terwijl de gouden Mei-zon
al daalde boven de verre akkers, in het hooge vochtige woud de paden vond waar
ook zíj eens waren gegaan in verrukkenden liefde-droom, waar nu door de stilte
alleen de stemmen jubelden van zingende vogels,... toen drong op-eens de bewustheid
in hem op, dat de groote Kunstenaar voor de winst aan eigen levenservaring een jong
en teeder levensgeluk had opgeofferd, en Gijsbert voelde een diepen vrede bij de
gedachte aan Nora, die nu leefde in nieuw geluk, terwijl toch zijn bestaan rijker
geworden was aan zware ervaring en schoone ontroeringen. Dankbaar begreep hij,
dat de herinnering aan hem niet tot den dood Nora's ziel had kunnen boeien, zooals
het beeld van den zeldzamen Groote Friederike's wezen tot aan het einde vervuld
had.
Rijker aan innerlijke zekerheid, dankbaar om de schoonheids-herinnering die op
de stille landen en veldpaden van Sesenheim was ontwaakt, reisde Gijsbert verder,
te voet vagebondeerend door het Höllenthal langs de groene bergen en de klare
watervallen. Voor een eenzame herberg rustte hij en zag het lustig landleven bewegen
in het voorjaarslicht tusschen de stralende heuvelen. De paarden rinkelden hun bellen
voor een wagen; ossen dronken bij de bron; een mooi en vroolijk meisje liep daar
neuriënd rond. Hij genoot het bestaan en hij schreef die overwinnende vreugde en
de nieuwe winsten zijns levens aan Ada, niet vermoedend hoe zijne woorden haar
te sterker zouden overtuigen dat hare nabijheid voor zijn geluk niet noodig was.
Voelde hij haar hart niet altijd naast het zijne? Want hij schreef haar:
Al houden ruimten u verborgen,
Ik zal uw schoonheid altijd zien,
In droeven avond, lichten morgen,
Uw beeld kan uit mijn hart niet vliên.
Uwe oogen leven in mijne oogen,
Ik zie van verre uw lach, uw smart;
In eendren gang wordt voortbewogen
De golfslag van ons beider hart.

Toen spoorde hij rechtstreeks naar Weenen, waar hij, volgens afspraak, Maurice bij
den ouden ijzeren ring op de Stephansplatz ontmoette. Echter bleef hij die dagen
vaak alleen, daar Maurice zijn terugkeer naar Holland nog in haast moest
voorbereiden. Maar het alleenzijn verdroot Gijsbert niet, want sterker en zuiverder
werkte nu in hem de ontroerende bewondering voor de kunst die hij sinds de jaren
zijner ontwaking lief had en die de oude stad in hare musea en vorsten-paleizen
bewaarde. Hij zag de geweldige landschappen, de sombere mensch-en-natuur-drama's
van den ouden Bruegel en hij besefte bitter de armoede aller kunsten van zijn eigen
onmachtigen tijd, nu er geen was die het leven zou kunnen omvatten in zulk een
harmonische schoonheid. Hij dwaalde alleen rond in de tuinen van Schönbrunn, in
de diepe lanen, langs bemoste beelden uit vroeger eeuw, en daar kwam uit de stilte
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van-zelf de mijmering weer, die zoeter is dan de hevige ontroering om den hoogsten
arbeid van kunst. Hij dacht aan het verre afzijn van Ada. Het was laat in den namiddag
van een eersten zoelen zomerdag:
In de keizerlijke tuinen
Straalt een late middagzon
Op de hooge zee der kruinen,
Op de murmelende bron.
In der nissen schemerdonker
Droomen beelden oud en groen,
Die 't smaragden zon-geflonker
Wekte uit ver en vreemd visioen.
En de zomerwind komt zingen
Hoog en diep door gaarde en woud,
Bloemen, blaadren, alle dingen
Ademen het zonnegoud.
Uren loop ik al te dwalen,
Wetend tijd en ruimte niet,...
Maar het godlijk licht gaat dalen
In der lanen blauw verschiet.
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Over verre bergen, stroomen,
Velden, steden, horizont,
Gaan mijn mijmering, mijn droomen
Tot een wezen schoon en blond.
En het oude park wordt duister,
Eenzaam liggen weide en woud....
Ach, wat is mij 's werelds luister
Zonder Haar nabij-zijn koud.

In het verre land leefde de gedachte aan Ada al schooner en dieper in hem. En ook
toen hij met Maurice de bergen zuidwaarts was ingegaan, zong het geluk zijner liefde,
de verheuging om het eenmaal wederzien, diep onder al zijne woorden van verrukking
over de onbegrensde pracht der wereld. De beide vrienden spraken op hun
zwerftochten weinig; elk leefde in eigen stilte voort. Laat op een avond waren zij,
na uren lang stijgen door een donker woud zonder paden, op een hooge weide
gekomen, onder den sterrenschemer van den zomernacht en zij hadden ver voor zich
het lamplicht gezien van het Alpenhuis op den Sonnwendstein. Daar eindelijk vonden
zij rust. Maar Gijsbert stond nog lang voor het open venster in den koelen nachtwind
der bergen en luisterde naar de fluisteringen van het geboomte en de ruischende
beken en zag de grijze dampen drijven over de wilde toppen in de diepten rondom.
En toen rees ook in hem een fluisterende stem, een stil gebed, want hij zag in den
verren nacht Ada's sluimerend gelaat:
Nu slaapt Zij: 'k hoor haar adem zuchten
Door de zwijgende avondluchten,
Langs het klare starrengoud,
Over stroomen, over woud
En de schemerige weiden.
Verre boven ruimte en tijden
Leeft zij, godlijk-onbewust.
Vader, open in haar rust
't Klare hart en schuldlooze oogen
Tot het licht van 's hemels bogen;
Laat haar neerzien uit die pracht
Waar in verren aardschen nacht
Staat een eenzaam mensch te droomen,
Luist'rend naar de diepe stroomen
In het dal en 't woudgeruisch
Rond het sluimrend Alpenhuis.
Vader, doe het oog dier Vrouwe
In het diepst mijns wezens schouwen,
Dat in smartlijke eenzaamheid
Lange jaren heeft geschreid,
Om naar 't zielslicht van haar leven
Eens verheerlijkt op te streven.
Vader, draag die vroomste beê
Tot haar blanke legersteê.

Den volgenden morgen zaten de vrienden op den smallen top van den Sonnwendstein
en verlangden naar wildere hoogten, die zij ver in 't noorden zagen blinken van
sneeuw. En zij liepen voort, door dorpen en enge dalen. Vroeg in een dageraad, toen
de schemering nog lag over de diepten, bestegen zij het steilste voetpad naar den
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Alpengipfel. Zij hadden weer vele uren geklommen langs groene afgronden en door
koele beukenwouden, tot zij eindelijk, tusschen de wildernis der kruipdennen, den
uitersten boomgroei, in eenige reusachtige rotsblokken den top voor zich dachten te
zien. Maar hooger en hooger steeg de ronding der weiden en het waren als rijzende
horizonten die telkens achter gewaande toppen in hoogere verten verschenen. Dieper
zonk de zonnige wereld met haar wouden en dalen en blauwe bergen. En Gijsbert,
alleen gebleven daar zijn vriend sneller voort was gegaan in verlangen naar de uiterste
spits, herhaalde zacht in zichzelven: De blauwe bergen,... o blauwe bergen,... wat
wekken zij een begeerte naar onbereikbare verten; 't is het blauw van droomen en
eenzame bloemen, het blauw van nevels en zonnige zomerzeeën.... Toen wierp hij
zijn mantel op de ruige helling en vouwde de handen achter het hoofd. Hij sloot de
oogen, bepeinzend hoe deze stijging naar steeds nieuwer, onvermoede hoogten als
de gang zijner liefde was,... hoe hij zoo vaak reeds had gedroomd den top zijner
levens-ontroering voor zich te zien, maar hoe de wereld al schooner werd en de
liefdestijging al hooger,... hoe Ada's paden de zijne kruisten en... eens wellicht, op
de spits waar naar alle zijden de wereld open ligt, hunne wegen zouden eindigen in
éénzelfde beschouwing van het onbegrensde geluk.... Maar hij schrok van die gedachte
en opende de oogen. Het hoofd heffend in de geurende koelte dier hoogten zag hij
daar weer de stralende aarde. En hij droomde de schoonheid van haar die verre was,
maar toch leefde in zijn diepste wezen, tronend op de witte wolken die statig over
de verre
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Alpentoppen gleden. Hij nam zijn schetsboek en schreef:
Op de wolken troont Gij, in de blauwe luchten,
Langs de stroomen van het dal,
In den lach der zon, in storm-geruchten,
Leeft uw schoonheid overal.
Over toppen en in donkere ravijnen
Valt de schaduw van uw leed,
Door 't gebladert hoor 'k uw lach verschijnen
Als de wind het woud betreedt.
En toch weet ik, als 'k weer tot u op mag staren,
Dat uw ziel in 't lief gelaat
Dieper werelden mij doet ontwaren
Dan al 't aardsche dat vergaat.
Wolken, bergen, woud, ravijn en klare stroomen
Zijn wel schoon door uwe pracht,
Maar uw zielsschoon is van God gekomen,
Heeft mij tot Hem weergebracht.

Want hij voelde nu diep en onvergankelijk in zich, dat het geloof in den almachtigen
Geest, die van de tijd- en ruimtelooze eeuwigheid uit de zichtbare wereld met
schoonheid bezielde, dat het geloof in de Godheid was weergekeerd.
Eens op een laten namiddag daalden zij langs veldpaden van den Kahlenberg in de
richting van Weenen, door die landelijke dorpen waar aan de poorten der boerderijen
kransen hingen, ten teeken dat er ‘heuriger Wein’ verkocht en gedronken werd. Zij
gingen de oude poort van een dier huizen binnen en kwamen over een binnenplaats
en door een tweede poort in de boomgaard. De eenvoudige burgerij van Weenen zat
daar vroolijk bijeen, met muziek van harmonica en violen. Zwijgend zagen de twee
vrienden toe, in een rustig hoekje, terwijl het donkerder werd in den wonderlijken
feesttuin en lampions aan de takken der boomen gingen lichten. En toen begonnen
zij, Maurice en Gijsbert, in de vertrouwelijkheid van de schemering en den wijn en
de eenzaamheid onder luidruchtige menigten, elkaar van hun leven der laatste
maanden te vertellen.
Maurice had zich, naast zijn journalistieken arbeid, in ernstige studiën van
wijsbegeerte en historie verdiept en wilde nu in Holland een uitgever zoeken voor
zijn werk over Cultuur en Civilisatie, de voortbouwing op en uitbreiding van een
hoofdstuk uit het zeer door hem geprezen maar ook kritisch-koel beschouwde boek
van Chamberlain over Die Grundlagen des 19en Jahrhunderts.
Ik ken het werk gedeeltelijk, zei Gijsbert; met het hoofdstuk over Weltanschauung
und Religion ben ik nu bezig, maar er doen zich daar zoo vele vragen voor. Ook over
de Romeinen kan ik niet hetzelfde denken als Chamberlain. Virgilius is voor mij
zeer groot en de kracht van heel dat wereldveroverend volk, zooals zich die in Caesar
heeft gemanifesteerd, bewonder ik diep.
't Is waar, erkende Maurice, Chamberlain draaft vaak wat door. Maar hoe dit ook
zij, het boek is van een levenwekkende en zuiverende kracht. Mij dunkt, de
hoofdstelling is eigenlijk dat aan de Germanen de hoofdrol zou zijn opgedragen in
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de ware wereldcultuur. Met de stelling van 't contrast tusschen civilisatie en cultuur
en van 't essentiëele der religie voor de cultuur is dat de dragende gedachte. Al 't
overige groepeert zich daaromheen. De Semieten zijn de anti-religieuze
Germaansche-cultuur-haters en-dooders en de Grieken een soort van Germanen
avant-la-lettre; de Romeinen de ongelukzalige voortzetters en bedervers der de
Germaansche cultuur zoo fraai inleidende Grieksche; ze hebben ten slotte door hun
Imperium den Völkerchaos voortgebracht, waarin de Roomsche Kerk is ontstaan,
die in de latijnsche rassen de wereld zooveel onheil heeft gebracht, totdat buiten de
grenzen van den Völkerchaos, die nauwkeurig samenvallen met die van 't oude
Imperium Romanum, de Germaan, in Luther, zich tegen 't latijnsche bederf van
Völkerchaos en Roomsche Kerk heeft gekeerd en de mogelijkheid voor een steeds
heilzamer werkende echt-germaansche cultuur opengesteld.
Zoo is 't, zei Gijsbert, maar de negatie van 't Latijnsche blijf ik een fout vinden.
Zeker, antwoordde Maurice. Zoo ging 't ook mij. En mogelijk zie je mij nog eens
over de Alpen naar de latijnsche landen vluchten. Hoe mooi ik Chamberlains
beschouwingen over de tegenstelling van civilisatie en cultuur, over religie,... het
Koninkrijk Gods is in u,... over de plaats der wetenschap, de beteekenis van het
geniale, ook
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vind, toch ben ik eer geneigd met Nietzsche 't Germaansche nog altijd voor 't
barbarendom te houden en te gelooven dat al wat in 't Germaansche niet-barbaarsch
is, afkomstig moet geacht worden uit... 't Latijnsche. Nu weet ik wel dat Chamberlain
terstond zal zeggen: al wat in de germaansche cultuur uit 't latijnsche is overgekomen,
stamt eigenlijk uit 't grieksche, is 't grieksche element in 't latijnsche, en de Germanen
krijgen daarmee ten slotte alleen oud erfgoed terug. Om hierover te beslissen zou
men nog over een andere algemeene feitenkennis dan zelfs Chamberlain moeten
beschikken en over nog genialer combinatie-gave. Ik kan dus niet anders doen dan
ongeloof uitspreken in de algemeene stelling en de latijnsche cultuur voor heel wat
beters houden dan waarvoor 't Chamberlain belieft haar uit te geven. Wijst men op
Frankrijk en de groote middeleeuwsche en renaissance cultuur en later de
europeesch-leidende der 17de en 18de eeuw daar, dan heeft Chamberlain natuurlijk
terstond Normandië bij de hand om den Germanen 't hoofdaandeel te verzekeren.
Dante is een Germaan,... gelukkige naam van Alighieri! Maar dit alles lijkt me toch
allemaal veel te Germaansch-vooringenomen,... ik bedoel vooringenomen voor de
Germanen,... om niet uiterst gevaarlijk te zijn.
Maurice zweeg, dronk zijn glas uit en joeg den rook zijner sigaar in vlugge wolkjes
onder het lage loover van den boom. Toen hernam hij: Wat gaf het mij een voldoening,
Gijs, toen je me schreef dat je de academie hadt laten loopen. Ik heb het daar ook
zoo lang beproefd, maar 't is niet te doen; 't is alleen uit te houden, zooals Nietzsche
zegt, voor den Alexandrinischen mensch die in den grond bibliothecaris en corrector
is en door boekenstof en drukfouten ellendiglijk verblind.
O, in Holland... en misschien overal wel, zei Gijsbert, 't is er zoo'n wriemelend
troepje dat daar de academische filologische wijsheid in pacht heeft. 't Werd mij te
benauwd, maar aan de zee leef ik nu heerlijk en vrij....
Is er niets veranderd? Gaat alles nog zijn oude gangetje? vroeg Maurice.
Altijd zagen, altijd kluiven aan het verleden! antwoordde Gijsbert. Tenminste in
ons vak....
Wijlen ons vak, zei Maurice, de nobele filologie! Ja, zij zagen. En de aldoor tot
fijner zaagsel analyseerende wetenschap onzer periode kan nooit meer tot een synthese
komen. De specialiteiten zeggen onwaarheid, wanneer ze spreken van: later, later,
als eenmaal alles analytisch bekend zal zijn, dán komen we tot de synthese! Het is
onwaar, want de weg tot de steeds meer verfijnde detail-onderzoekingen kan uitteraard
nooit leiden tot de synthese. Maar wie met groote combinatie-gave en veel algemeene
kennis aan 't synthetiseeren gaat, loopt toch omgekeerd gevaar, in plaats van geheel
in de details van een werkelijkheids-onderdeel begraven te worden, ten slotte buiten
alle werkelijkheid te raken in een wereld van louter, zij 't dan ook uitnemend geniale,
constructies. En dat dan de analyse-menschen eenig recht krijgen met de betiteling:
geniaal dilettantisme, wat ze Chamberlain verwijten, zal moeilijk te ontkennen zijn.
Evenwel men zou ze er toe kunnen uitnoodigen, aan te toonen waartoe eindelijk hun
ongeniale wetenschappelijkheid leidt! Als zoo'n man als Franck,... herinner je je hem
nog?... zich zoo bijzonder interesseert voor de wetenschappelijke vaststelling van 't
laatste der Maerlant-gedichten, klinkt 't valsch als hij daarbij spreekt van Maerlants
schoonste gedicht. Wat gaat hem de schoonheid van een Maerlant-gedicht aan, wat
gaat hem überhaupt de schoonheid en eigenlijk de dichtkunst aan? Deze soort van
menschen zijn een eigenaardig product der civilisatie en vijanden der cultuur.
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Maar zijn ze een product der jóngste civilisatie te noemen? vroeg Gijsbert.
Neen, antwoordde Maurice, er moeten, om met den heer Franck te spreken,
voorheen al Alexandrijnen, Byzantijnen, Scholastieken, renaissance-filologen geweest
zijn, zoodat 't niet minder gewaagd schijnt in de hedendaagsche filologerijen een
semietischen invloed en overeenkomst met den talmoedisten-arbeid te zien, dan te
meenen dat we hier met een nieuw speciaal 19de-20ste eeuwsch verschijnsel hebben
te doen, ontstaan door 't principe der
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arbeids-verdeeling en den invloed der natuùr-wetenschappelijke methoden. Met-dat-al
blijft 't gelukkig, dat er synthetiseerende geesten bestaan, die geestdrift weten te
wekken. Zeer zeker staat de synthetiseerende bloot aan 't gevaar van groote fouten,
veel meer dan de bedachtzame analyseerder. Maar 't geen de menschheid tot de groote
dingen gebracht heeft, die de analyseerende historici en filologen nu zitten fijn te
vijlen, is altijd 't synthetiseeren met al, ál zijn fouten geweest, en de wetenschap en
het socialisme dat als grootste wijsheid heeft bevonden: ‘ehemals war alle Welt irre’,
ze hebben gelijk, en de wereld zal wel nooit anders dan ‘irre’ zijn; in de grootste en
schoonste daden zit een stuk Irrtum, want ze zijn synthetisch en in alle verbinding
komt gauw een fout. En wie wachten wil met de synthese tot de analyse klaar is...
nu, hij kan wachten tot het einde der dingen!... Maar wat synthetiseer jij nu eigenlijk
tegenwoordig?
Schetsen en plannen voor drama's, zei Gijsbert glimlachend. Maar mijn kachel
analyseert ze weer.
O ja, hernam Maurice, het drama leeft overal op en overal pogingen tot een nieuwen
stijl van vertooning. Doe je daar ook aan?
Natuurlijk, was Gijsberts antwoord. Maar zoolang het naturalisme den schouwburg
beheerscht, zoolang geven de fraaiste theorieën niets. Spreek je in je boek niet over
het drama als cultuur-element?
't Staat er al in, zei Maurice kalm. Ja, waarde, ik geloof dat je goed-bedoelde
pogingen op niets moeten uitloopen. Ze zouden alleen staan te midden van den chaos
der ongecultiveerde ijdelheids-producten en niemand zou naar je luisteren. Wat geeft
't of je van de rozenstruik de leelijke bloemen afknipt en er fraaie kunstbloemen aan
de takken bindt! De gansche plant is ongesteld! En nu kan een geest als de jouwe,
vol van herinneringen aan 't oude zuiverdere, en vol fantasieën over die herinneringen,
het huidige zitten bejammeren,... maar de met die herinneringen en fantasieën
vervaardigde vertooningen maken de zieke plant niet beter, want je vangt met de
bloemen aan en de kwaal zit in den wortel. Helaas! de zaak is vrij wanhopig.... Er
ontbreekt een algemeene cultuur-bodem. Wat ons van Grieken en Middeleeuwen
onderscheidt, is dat wij een zich steeds meer boven de cultuur ontwikkelende
civilisatie hebben. De civilisatie absorbeert nu zoo enorm veel intellectueele krachten,
die aan cultuur te kort komen, dat alle evenwicht steeds meer verstoord moet worden.
En daarenboven lijdt, wat wij nog aan cultuur hebben, aan historicisme en wordt
door dat historicisme haast tot civilisatie herleid.
Wat bedoel je daarmee, met historicisme? vroeg Gijsbert.
Dat is de geest die er maar op toe onderzoekt, antwoordde Maurice, en er op toe
registreert zonder zelf te weten waarom, enkel om 't eigen onderzoek-plezier. Het
historicisme is een soort sport! Zoolang in 't geheele leven de civilisatie 't wint van
de cultuur, zul je dit alles niet zien veranderen, en de macht der civilisatie boven de
cultuur zal nog wel tijden aanhouden, ja aangroeien. Hoe ooit de cultuur weer zoo
in macht zal stijgen, dat ze de civilisatie in zich kan opnemen als helpster, ja... wie
is er zoo profeet?... Het historicisme waaraan onze cultuur lijdt is ook kenbaar aan
de doelloosheid der historische onderzoekingen. De methoden van opsporing en
verklaring worden geperfectioneerd, maar 't opgespoorde en verklaarde wordt ten
slotte in boeken bewaard en gaat van boek over in boek... en vraagt men den
distillateurs waartoe dat nu eigenlijk geschiedt, dan... hebben ze geen antwoord. Dit
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is geen cultuur, maar civilisatie. Er is geen middelpunt waar alles zich omheen
groepeert, het zijn toevallige ophoopingen.
Maar Maurice, zei Gijsbert met een droeven klank van wanhoop in de stem, is er
dan niets meer voor jou over? Want de kunst van onzen tijd, wat is 't anders dan een
naglans van oude culturen....
Ja, en niets anders, antwoordde hij. Het realisme is cultuurloos en de neo-romantiek,
waar jij je ook wel aan bezondigd hebt, is niet van dezen tijd,... is het fraaie
kunstbloemetje aan de zieke plant. Zoo echt als 't Grieksche en 't Middeleeuwsche
was en bleef, zoo vergankelijk was veel van 't renaissancistische en 't romantieke en
zal 't neo-romantieke zijn. Maar van 't renaissance blijft
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meer, omdat dit sterker met 't reëele verbonden was, meer werkelijke cultuur in zich
had. Romantiek en neo-romantiek zijn wanhoopspogingen bij een dalende cultuur,
de neo-romantiek natuurlijk wanhopiger dan de vroegere. Realistiek is niet van een
cultuur, maar van een civilisatie. De gecultiveerde geesten in dagen van cultuurverval
maken romantiek en neo-romantiek. Je kunt het verschil ook zien aan den stijl, indien
je dat woord niet uitsluitend op één kunst wilt toepassen, maar meer in 't algemeen
nemen: de Renaissance heeft 't tot stijl kunnen brengen, waartoe de romantiek
onmachtig is geweest. Wagner heeft 't op vele manieren geprobeerd, en zijn
droomwereld in de Noordsche mythologie gezocht. 'k Weet nog, dat ik in Bayreuth
gekweld werd door de gekke vraag, wat zouden die oude lui wel zeggen, als ze zich
zoo eens op 't tooneel konden zien; zouden ze ook maar een sikkepitje van zichzelf
herkennen?... Wagner is ook geen product van een groote cultuur, maar is tusschen
romantiek en neo-romantiek in, reactie tegen een cultuurverval en een
overspannen-wordende civilisatie. En ik vrees zeer, dat Bayreuth in plaats van een
Kulturstätte te zijn geworden, is ondergegaan in moderne civilisatie; daarin is een
tragisch moment, door Nietzsche voorzien, maar in het tragische toch niet geheel
doorvoeld: hij is te boos geworden, omdat bij er zijn cultuurideaal zag schipbreuk
lijden en hij heeft Wagner zelf verantwoordelijk gesteld voor wat grooter tijdmacht
dan zelfs Wagner veroorzaakte.
Gijsbert zweeg tegenover zijn ouderen vriend, wiens overtuigingen in de
eenzaamheid der luide wereldstad somberder en hopeloozer waren geworden dan
ooit vroeger zijne stemming in haar droefste momenten was. Hij had, terwijl Maurice
in bedwongen hartstocht sprak, het gejoel van menschen en dansmuziek niet meer
gehoord, maar alleen den melancholischen klank der bezielde stem, en hij had de
verouderde trekken van het fijn-omlijnd gelaat des dichters droever en droever zien
worden.
De wijn heeft mij spraakzaam gemaakt, is 't niet? vroeg Maurice glimlachend.
Maar laten we nu langzaam terugwandelen....
Zij stonden op, en arm in arm gingen zij heen en dalend zagen zij diep voor zich
de ontzaglijke vlakte van Weenen vol licht en rossige walmen.
Den volgenden morgen vertrokken zij naar Beieren en bleven in Regensburg, dat
nog middeleeuwsch lag met zijn roode daken en verweerde muren aan den
blauw-groenen Donau, tusschen heuvelen groen van graan. Daar bestegen zij op een
avond de zachte helling van een veldpad en zagen op de hoogste ronding van den
ruischenden akker de halmen wuiven voor de gouden lucht, als was de heele wereld
vervuld van de pracht dier aren tot aan een verren wijden horizont.
Gijsbert had Maurice over Nora verhaald en gezegd hoe een deel zijns levens,
eens oneindig gewaand, voor goed was afgesloten, zoodat hij nu rustig voorwaarts
ging, nieuwe vergezichten tegemoet. Zij hadden den top des heuvels bereikt, vanwaar
zij onvermoede dalen en nieuwe heuvelreeksen zagen en stille dorpjes in de luwte
van hooge bosschen. Toen, rondziende over het klare en vredige landschap, zei
Gijsbert: Het scheen mij zooeven of de wereld enkel leefde in de schoonheid van dit
graanveld, of er geen einde aan was,... en nu, zie! grenzenlooze verten liggen nog
open in dat gouden licht!
Nora! fluisterde Maurice en zag zijn jongeren vriend glimlachend aan.
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Ja, hernam Gijsbert, zoo is het! En toch, eens, in dien vreeselijken nacht na Nora's
scheiding, was er al een onbewust gevoel, dat er nog een onafzienbare wereld vóór
mij lag, maar mijn oogen zagen het heerlijke ruimere nog niet,... ik moest nog
stijgen,... Nora's pracht vervulde mijn wereld nog tot een schijnbaren horizont.
Gelukkig jij! zei Maurice, dat je nu zóó de wereld ziet. Dat ik mij nog uiten kan
in kritische studies, houdt mij er boven-op... en mijn kleine lyrische versjes! Maar
anders....
Hij boog het hoofd; maar Gijsbert zag voor zich uit over de schoone avond-aarde.
Zij zagen vele oude dorpen en steden en maakten hunne studiën elk op zijne wijze
en voor eigen innerlijk doel. In Neurenberg
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bleven zij eenige dagen, in die wonderlijke stad waar een schoon oud levensdeel
bewaard staat in de omcirkeling van het moderne bewegen.
Cultuur of civilisatie dit alles? vroeg Gijsbert, over de oude stad wijzend, toen zij
van den hoogsten Burchttoren neerzagen over die door eeuwen heengegroeide wereld
in de zonnige diepte onder hen.
Cultuur geweest, civilisatie nu geworden in de hoofden der twee laatste eeuwen,
oordeelde koel en minachtend Maurice. Maar laten we hier genieten, een korte poos,
als dilettanten van het leven!
Echter, de volgende dagen mijmerend staande voor een klaterend bronnetje of
gaande langs de oud-doorleefde gevels der bochtige straten, voelde Gijsbert een
verzet tegen de bitterheid van Maurice, ontwaakte in hem een besef dat er toch een
sterke groep van menschen moest bestaan, in wie de oude cultuur zich-zelve was
gebleven en die hare levende krachten zouden overdragen op een schooner toekomst.
En waartoe dan, vroeg hij zich af, die doodende wanhoop over alles!... Maar de
onzekerheid en vaagheid zijner gevoelens kennend, dorst hij zich niet tegen Maurice
te uiten.
Zoo gingen dan eenige dagen in het bedwelmende levens-dilettantisme heen. Zij
dachten zich romantisch dwalend door den verganen tijd, wanneer zij na hun lucullisch
maal, ietwat loom van den Rijnwijn en de geurige havanna's rookend, langzaam
heendrentelden, gearmd veelal, over de duistere en al eenzame pleinen, langs het
stille water der rivier, of voorbij de sombere woning van Dürer door de bochtige
poort naar de trap van den Graben....
In Amsterdam scheidden zij en toen Gijsbert weer achter de groene ruitjes der
eenzame duinwoning zat en den wind weer hoorde door het nu zomersche woud,
overwoog hij de geestelijke vruchten dezer plotselinge reis en hij vond als ervaring
de ijdelheid van het levensdilettantisme, dat als toeschouwer zat bij het spel der
wereld en vergetelheid zocht in de dronkenschap des geestes,... zocht, maar niet kon
vinden. IJdel bleek het hem, daar het geen wortels had in de harmonie des levens, in
de liefde tot al het bestaande, de natuur en de tradities der eeuwenoude menschheid,
maar daar het koel was en onvruchtbaar voor nieuwe tijden. En hij vond als ervaring
de zekerheid, dat in afzienbaren tijd zijn oude droom van het herboren drama geen
werkelijkheid kon worden; hij stemde dit, maar droef te moede, na dagen van
smartvolle overpeinzing toe, want hij wist hoezeer de uiterlijke schittering der
civilisatie de menigte had verblind; en het drama van grooten stijl, waarbij architectuur
met beeldhouw- en schilderkunst de verbeeldingen der Dichters waardig zouden
omgeven, kon slechts voor een kleinen kring van uitverkorenen bestemd zijn en dus
nooit een cultuur-element voor dezen tijd worden; het zou in armelijken bloei staan
pralen op den bodem van oude culturen, maar niet ontsproten zijn uit de diepten zelf
der dissoneerende wereldkrachten van thans. Dus zocht hij, als kind van een laten
tijd, troost in het begrijpen, in het doorleven der vroegere tijdperken, geduldig
afwachtend, vol vertrouwen, tot in hem zelf eenmaal de klaarte van het onderscheiden
en der zelfkennis zou aanbreken. En zoo arbeidde hij aan een vervolg op zijn vroegere
studie over de zestiend'-eeuwsche schilders, een beschouwing, in den samenhang
dier tijden, over het veelzijdig werk van den ouden Bruegel, wiens grootheid eerst
in Weenen hem geheel was geopenbaard.
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En een derde ervaring, schooner dan de andere, dieper beroerend de diepste gronden
zijner ziel,... want opbouwend, niet eene negatie,... een derde ervaring was in hem
als een eindelijke dageraad opgegaan,... de zekerheid zijner liefde voor Ada, het
weten dat hij hier op de wegen was naar den hoogsten gelukstop. Slechts twijfelde
hij, als eens op de hellingen van den Schneeberg, of die eenzame spits nog verre was
of reeds nabij. En vaag nu in diepten beneden, groene heuvelen der vlakte, zag hij
de ontroeringen die jaren geleden hem als zeldzame verheffingen waren verschenen.

XV.
Hij had op zijn reis veel brieven aan Ada gezonden en enkele malen had zij hem ge-
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antwoord. Nu schreef hij haar weer uit de stille woning, zeggend dat de schoonste
streken en de bedwelming der steden geen vergetelheid hadden gebracht, maar hem
te heviger naar haar nabij-zijn deden verlangen. En eens ook schreef hij haar over
hun laatste herfstwandeling en het vaak wederkeerend verdriet over zijn storing der
schoone rust.
Weer werd het herfst en toen op een nacht de storm uit het noordwesten door de
oude boomen loeide, zond hij haar een korte maar dringende bede:
Klaagzang op klaagzang klonk er door de luchten
Uit mijnen mond
Tot u, omringd van andere geruchten,
Waarin de zwakke klank dier zuchten
Spoorloos verzwond.
Denkt gij dan nooit, wanneer ge in wakens-nachten
Den herfstwind hoort:
Is dat niet zijne stem, o stem vol klachten,
Die over stad en donkre grachten
Den nacht doorboort?...
O luister, luister naar die wilde zangen
Van nacht en wind!
Licht kan uw oor een verren klaagtoon vangen,
Een klank vol zacht en diep verlangen
Van een die slechts in u het leven vindt.

Een paar dagen later kwam er een brief van Ada, waarin zij een dag noemde dat
Gijsberts bezoek haar welkom zou zijn. Hij ging, maar het was geen zonnige
September-morgen, zooals hij gewenscht had; er dreven grijze wolken van den kant
der zee en een fijne regen streek over de stad. Op het geschreven uur ontmoette hij
Ada in het Boymans-museum.
't Is een tweede beproeving van den hemel, zeide zij, hem tegemoet komend met
een glimlach. Maar er was een droefenis in hare oogen, die zijn blijdschap over het
weerzien der geliefde trekken, na zoo lange scheiding, plotseling tot duistere onrust
versomberde. Hij zag dat deze beproeving anders zou zijn dan die eerste, den vorigen
herfst, in het duinwoud en den ruischenden regen.
Zij wandelden over de bloemenmarkt, door oude wijken der stad, langs
binnenhavens en grachten, en zij spraken over de laatste maanden en de kleine dingen
des levens. Maar niet met vreugde vertelde Gijsbert haar van zijn reis, want hij zag
hare gedachten ver weg. Toen aten zij in een stil hoekje van een restaurant en gingen
in de schemering langs de woelige kaden der Maas.
Je bent stil, Ada, zeide hij, daar zij niet opzag naar den rooden avond boven de
golven der Maas, maar voor zich tuurde op de duister-glimmende steenen.
Het valt me zoo moeilijk, met je te spreken, antwoordde zij, want ik kan je alleen
nare dingen zeggen. Ik voel me, sinds lang al, erg lusteloos en moe, vooral doordat
ik niet voor jou kan voelen, wat ik zoo graag zou willen. Jou verdriet te doen, is
vreeselijk voor me, en ook... niets te kunnen voelen. Je zei vroeger wel eens dat ik
je veel gaf. Maar ieder geeft immers zichzelf de mate van zijn liefde voor anderen
terug in rijkdom en warmte. Ik voel mij leeg en koud, ondanks alles wat je mij geeft,
omdat ik zelf geen liefdeschat in mij heb om te geven. Waarom wil je dat toch nooit
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gelooven? Omdat ik zelf altijd heb gehoopt dat er eens iets openbreken zou? Maar
er breekt niets open, Gijs, en we kunnen toch niet altijd blijven wachten en hopen.
Moeten we niet liever de onmogelijkheid erkennen?
Hij zweeg en zag haar angstig aan, want hij wist niet wat te antwoorden. Maar zij
hernam: Ach, Gijs, waarom ben je mij toch gaan liefhebben! Vroeger dacht ik zoo
veilig dat het van beide zijden zou moeten komen, als 't het ware was. Dat geloof ik
eigenlijk nog wel, maar waarom is 't dan in jou niet achter gebleven of groeit het in
mij niet aan? Neen, ik heb geen hoop meer dat ik je eens liefhebben zal. Zoo vaak
ben ik beangst geweest en vreesde niet goed te doen tegenover jou, maar ik voelde
dan altijd dat ik nog wachten mocht. Nu sinds eenige weken niet meer. Als er nog
een gedachte van hoop in mij opkomt, dan voel ik dat ze niet bestaan mag. Hoe het
gekomen is, weet ik niet. Mijn werk geeft mij veel steun en toch kwam die wanhopige
overtuiging in mij, dat wij niet langer mogen hopen.... Maar het zou vreeselijk zijn,
Gijs, als je me nu verwijten deedt. Ik heb me tegenover jou nooit beter voorgedaan
dan ik ben,... er was toch geen ‘behaagzucht’?...
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Alleen dan misschien, wanneer ik mij een poosje onbezorgd voelde en vrij door
ongestoord genot over ons samenzijn. Je weet wel, ik wil dat niet verontschuldigen.
Behaagzucht vind ik leelijk en gevaarlijk; maar als je weet dat ik 't alleen had
tegenover jou, in gelukkige hoopvolle oogenblikken, dan is het toch niet zóó zwart,...
wél lichtzinnig!
Even zweeg Ada. Toen vervolgde zij: Maar wat kan eigenlijk dit gepraat jou
schelen.... Alles doet je natuurlijk pijn. Ik zou je zoo graag kunnen bewonderen in
je eenzaam-gekozen bestaan... Dikwijls denk ik: misschien zie ik niet diep genoeg
in hem en laat mij door meer oppervlakkige dingen telkens van de diepere gevoelens
berooven. Dan meende ik ook dat er toch een moment kon komen, waarop voor goed
de schoonheid van jouw ziel in mijn ziel werd geprent en dat dan al het andere zou
vervallen. Maar als ik je ooit kon liefhebben, zou dit zeker al lang gebeurd moeten
zijn. Wachten mogen wij niet meer.
Zij bleef stil staan en zag hem in 't gelaat, terwijl zij sprak: Maar, Gijs, het verlangen
die schoonheid altijd in je te zien, is nog even groot. Dat mag ik toch wel verlangen,
al geef ik je geen hoop? 't Zou vreeselijk zijn als jouw leven zich verminderen ging.
Dat mag niet en dat kan niet. Ik voel dat je door mij toch nooit gekomen zoudt zijn
op die hoogte, waar je komen kunt.
Je vergist je, Ada, zei hij opeens; je vergist je. Je kunt zelf niet weten wat je mij
gegeven hebt. En is het zóó niet mooi, onze... genegenheid? En kan ze nog niet veel
rijker en heerlijker worden met den groei onzer zielen?
Ja, ja, dat is zoo, antwoordde zij. Maar laat mij je alles zeggen, want ik voel mij
niet rustig, Gijs, voor ik alles gezegd heb: ik geloof niet dat ik ooit een man alles zal
kunnen geven wat hij wel zou wenschen,... omdat ik niet verlang naar een kind. Wat
hiervan de grond is, weet ik nog steeds niet. Is het omdat ik die liefde niet ken? Maar
veel vrouwen verlangen een kind, lang voordat ze een man liefhebben. Is het omdat
ik me nog niet gezond en levenskrachtig genoeg voel, of is 't een gevolg van mijn
neiging tot zelfverachting en zelfcritiek?... Ik weet het alles niet.
Je kunt mij niet liefhebben, omdat de materie tusschen ons staat! zeide hij
plotseling.
Toen zwegen zij beiden lang en dorsten niets meer te zeggen, maar zij zagen over
de wild-gezweepte wateren der Maas.
Ja, Gijs, antwoordde zij eindelijk, de materie is tusschen ons. Maar ook: wie geen
vreugde voelt over zich-zelf, kan niet verlangen dat uit haar of zijn leven een nieuw
leven geboren wordt. En wat moet een huwelijk zijn? Een verlangen, nietwaar, van
twee menschen om tezamen een nieuw leven te vormen, dat ze zullen liefhebben,
hoe 't ook naar ziel en lichaam gebouwd zal zijn. Mij tenminste is het een gruwel,
indien een vrouw of een man trouwt met den heimelijken wensch dat geen kind
geboren zal worden. Ook dit moet een beproeving voor je zijn, om te vernemen. Ach,
Gijs, er kan toch geen verbittering meer tusschen ons komen, zelfs over geen
misverstand,... voel je dat ook niet?
Neen, neen, geen verbittering meer, zooals vroeger, herhaalde hij. Maar toen kon
hij niet meer, want hij voelde de tranen door zijne stem en hij zag de somberte van
den regenavond, de donkere schepen aan de kaden en het haastige menschengewoel
in een mist van wilde smart verschemeren.
Zij legde hare hand op zijn arm.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 20

Wees niet te bedroefd, Gijs, zeide zij. Het kan niet anders. Jij bent sterk genoeg
en zult er boven uit weten te leven en te werken....
Maar ontroostbaar klonk het leed in zijne stem: Wat is het leven zóó, en hoe zal
ik kunnen werken! Zijn wij daarom hier bij elkaar gekomen.... Als je je van mij
afwendt,... en dat doe je immers?... als alles dus voor goed hopeloos is, geef mij dan
vrijheid! Ik voel mij niet vrij! Eisch niet langer wat voor een monnik of een kluizenaar
in de afzondering van de wereld al moeilijk is.
Zelf maak je je vrij, Gijs, antwoordde zij rustig; of zelf maak je je gebonden. Ik
kan hierin niets doen.
't Is zoo vreemd, zei hij zachter. Ik kan niet gelooven dat het zóó moet gaan. Heb
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je niet zelf wel gezegd dat 't was of er nog iets moest openbarsten, of er nog een
schok moest komen? Lieveling, ik kán niet zonder je! Je bent mijn alles op de wereld.
Ik voel nu wel dat al 't andere: schoonheid en kunst en wetenschap, niets meer is. Ja,
ik voel wel dat ik wachten moet,... ik heb je te lief. Ik wil geen vrijheid!
Zij zag de tranen in zijne oogen en hij zag de dankbaarheid in de hare: want hij
wilde wachten,... zijne liefde was diep in de gronden zijner ziel, onafscheidelijk van
zijn wezen.
Maar de wereld was toch eenzamer geworden, toen zij hem had vergezeld naar
den trein en hij eindelijk, laat in den avond, het stille duinpad afdaalde naar het oude
huis onder de boomen.

XVI.
Weer liep hij langs den rand der duinen en zag de vredige groene weiden tot den
horizont, waar verre bosschen lagen in den nevel van het beginnend najaar. Maar bij
de herinnering aan de ruige gebergten werden de duinen hem te klein, hoe schoon
ook in eindlooze verlatenheid onder de lage wolken, en dwalend langs het nu eenzame
strand wekte het ruischen der zee geen droomen in hem, zooals eens de zang der
golven op de sombere kust van Normandië. Hij verlangde de trotschere geluiden dier
vreemde zee weer te hooren, de diepere pracht dier heuvelen weer te zien, met de
oude kerkjes, zóó oud dat zij de verre eeuwen der schoonheid kenden. De enge
horizont van Holland beklemde hem, liet hem niet schouwen over wijde streken der
aarde, die den droom schonken van wijde streken des geestes. En wanneer hij dan
dacht aan de gesprekken met Maurice, aan de civilisatie die in dit kleine vlakke land
de resten der oude cultuur en der onbedorven wouden en duinen weldra zou hebben
vernietigd, eerder dan in de uitgestrekte wildernissen van grootsche bergenrijken,...
als hij dacht aan de in stijllooze woordvloeden ondergaande litteratuur, die hem zoo
dierbaar was, dan werd het verlangen steeds heviger om in afzondering de
verslindende moderne wereld te ontvluchten, in een eenzaamheid waar hij met den
Droom zou kunnen leven en de steeds afzichtelijker wordende werkelijkheid niet
meer zien,... leven in zijn liefde-droom met de verre beminde Vrouw.
Op een morgen zond Gijsbert zijn boeken in koffers naar Parijs vooruit, zag voor
het laatst van het hooge duinpad rond over de woudtoppen der vallei en het roode
dak der oude woning, en reisde toen af. In Amsterdam bleef hij een dag omdwalen,
maar vond er niet meer de bekoring van jaren geleden, als hij met Nora in de
schemering van herfst en winter door de oude straten liep. Toen zocht hij den
volgenden morgen in de hooge bosschen aan de Zuiderzee, of nog iets van de vroegere
ontroeringen in hem kon ontwaken; echter, schoon en liefelijk zag hij de nevelige
aarde wel, maar niets van de schoonheid, die eigen leven er eenmaal over had
gestraald. Hij bereikte des avonds het oude dorpje en herkende elk pad, elke vervallen
woning, maar hij onderging niet meer de wondere vervoering der jonge liefde, zooals
die eenmaal zwierf tusschen de stille overblijfselen van een oud leven, dat nog
murmelde achter de lage vensters der hutten.
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Toen kwam hij in de rustige stad, die zoovele zijner doode jaren bewaarde en waar
hij nu zijne oude moeder nog vóór zijn vertrek wilde begroeten. Hier, weer gaande
langs oud-bekende paden, stond een sterke werkelijkheid van innerlijk leven voor
zijne ziel. Het was op diezelfde plek waar hij zoo vaak als knaap Ada had gezien,
waar hij had staan mijmeren van haar, als zij door de hooge halmen der zomersche
weiden trad. Hij voelde dat die plek hem dierbaar zou zijn altijd, ook als hij, grijsaard,
wellicht hier langs zou gaan. Zij alleen, Ada, leefde in hem zoolang zijn ziel zelve
zou leven; zij alleen was de werkelijkheid der liefde en der durende overgave.
Met die zekerheid als een diepen schat in zich, zeide hij allen vaarwel en kwam
op een avond te Parijs aan. Hij had altijd een huivering gevoeld voor de wereldstad
der Seine, wier grootsche somberte door Verlaine en Baudelaire in verzen, van
droefheid zwaar, was uitgezongen, en na zijn verblijf in Normandië
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had hij Jet's raad om over Parijs naar Holland terug te keeren, niet durven volgen,
uit heimelijke vrees voor die ontzaglijke sfinx met de twintig eeuwen oude schoonheid
en zonde. En ja, nu overweldigde zij hem door haar demonische pracht. Des avonds
zat hij op een bank van een der groote Boulevards, in het bedwelmend gonzen en
joelen, dat hem slechts dom en gemeen, doelloos en gedachtenloos scheen. En de
beelden van Ada en van Nora kwamen in hem verschijnen. Hij stelde zich voor waar
zij nu zouden zijn, of Ada weer zou dwalen langs de treurige kaden der Maas, of
Nora's lieflijkheid nu door andere oogen zou worden bewonderd....
Hij bleef slechts weinige dagen. En op de avonden dier dagen was hij het diepst
ontrust, daar hij in deze stad, waar volgens ijdele geruchten de vrouw in eere heet,
slechts hare verachting zag. Zij was een kostbaar genotmiddel, waardevoller dan
spijs en drank, en toch eerder verworpen en gesmaad. Maar hij zag ook, op een
blauwen morgen, die troost boven alle duistere zonde, dat lichtend hart van Parijs,
de rustige Notre-Dame, en hij zat langen tijd neer in de kruising van het transsept,
naar het stralend geheim der vensters turend, wier kleuren weerglansden de kleuren
van het Paradijs. Hij beklom de torens en zag de wonderlijke steenen gedrochten
neergrijnzen op de woelende stad. 's Avonds zochten de wanhopigen des levens daar
troost, havelooze mannen en vrouwen, slapend tegen de muren van het oude
heiligdom. Dan lag de stad diep in nevelen en zware wolken stonden langs den
horizont.
Toen Gijsbert Parijs verliet, was het met de volkomen bewustheid, dat hij de
schoonheid der stad niet had gezien, maar zich door haren demon had laten verjagen.
En sporend langs de Seine, over Rouaan dat met zijn torenspitsen en oude gevels
spiegelde in de rivier tusschen de heuvelen wederzijds, dacht hij aan Ada, met vrees
en droefenis, haar wetend alleen in een andere verre stad aan een grooten stroom,
waar ook de stroomen der wereld rondom haar stormden en haar bedreigden. Maar
toen hij de heuvelen van westelijker Normandië en de dragende boomgaarden
weerzag, keerde de vrede in hem terug, daar hij aan de beveiligende schoonheid harer
ziel gedachtig werd.
Weer laat in den namiddag, zooals enkele jaren geleden, bereikte Gijsbert het
uiterste station. Daar hij geen rijtuig zag, liet hij zijn bagage in het eenige hôtel van
het dorp achter en ging te voet naar het oude gehucht. En het scheen hem al schooner,
de toekomst die vóór hem lag, afgewend van de wereld als kluizenaar, op eigen wijze,
een eenzaam leven te leiden. Hier was hij veilig voor de gesprekken en het oordeel
der lieden die in Holland bijeenzaten en de lotgevallen der afwezigen bespraken en
beschimpten, veilig voor den hoon der overwinnende civilisatie, de vijandin van zijn
diepste en rijkste leven.
Nu zag hij weer de gele populieren langs den kleinen stroom en de bruine en groene
heuvelen die de vallei tot aan de zee omsloten. Weer scheen de herfstzon door de
gouden dampen, laag in het zuidwesten. En Gijsbert bereikte langs hetzelfde steile
pad dat hij eens met Ada had bestegen, het eenzame gehucht, op dit uur van den
middag nog verlaten van zijn bewoners. Onder de appelboomen zag hij weer de oude
forge. De deur stond aan en alles was er als vroeger.
Hier, zoo zong een vredige stem diep in hem, zou hij leven en rustig voortwerken
aan wat hem dierbaar was, aan de zalige droomen der zuiverste schoonheid,
onbekommerd om den gang van de wereld daarbuiten, en wachtend nu dat eens, in
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verre toekomst wellicht, een ander wachtend hart zou opengaan voor het sterke wijde
leven.
Hij hoorde den oceaan al verre zingen; hij zag tusschen de populieren het grijze
torentje, waar hij met Ada zoo vaak was geweest, niet vermoedend nu hoe daar
eenmaal hij-zelf een nieuw levens-tijdperk voor zich zou openen.
De zon daalde achter de boomgaarden en hij stond nog voor de deur der hut,
verloren in de droomen- en zangen-wekkende schoonheid van het eenzame land.
Hoe beider leven verder ging, opwaarts naar lichtere streken, vertel ik later.
EINDE.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 20

418

De tweelingen
door Wally Moes.
Aan den breeden dorpsweg in een kleine boerderij woonde de familie Boutens, brave
rustige menschen. De vader van het gezin was een vlijtige goede man, de moeder
een vriendelijke zorgzame vrouw en de kinderen groeiden krachtig en gezond op.
Trui was de oudste, een frissche meid met een fijn gezicht, rank van lijf en leden.
Zij was nu twintig jaar en hielp haar moeder trouw met alles. 's Morgens was zij druk
in de weer in de boerderij, en 's middags zat zij weer ijverig te naaien om de kleeren
van jong en oud in orde te houden. Zij was van alle markten thuis, degelijk, zindelijk
en bedachtzaam, echt een meid om met geen mandje uit melken te gaan. Voor haar
jongen leeftijd was zij wat stil en niet geheel vrij van een neiging tot prakkezeeren,
maar een gelukkig thuis, een vroolijke omgeving en volop werk gaven weinig
gelegenheid dezen eenigszins zwaarmoedigen aard te voorschijn te doen komen,
zoodat zij toch een aantrekkelijk meisje was, misschien juist te aantrekkelijker door
de ietwat peinzende uitdrukking in de lichtbruine oogen en den nadenkenden trek
om den kleinen mond. Zij had nog weinig naar de jongens gekeken en er zelden op
gelet, dat de jongens daarentegen wel degelijk erg in haar hadden, zij kon er dan ook
zoo smakelijk en gaaf uitzien, als zij met haar fijne bekje stemmig en ernstig naar
de kerk stapte.
Aan den overkant van den weg woonden de van der Horsten. Die hadden niet
anders dan twee zoons, Symen en Meeuwis. Het waren tweelingen, vrij leelijke
jongens, sprekend op elkander gelijkend. Wie hen niet van heel nabij kende, wist
nooit welken van de twee hij voor had. Van beiden hadden de donkere oogen met
de eenigszins schuinneerhangende oogleden iets oolijks, beiden droegen een donker
kneveltje boven den slordigen goedmoedigen mond, beiden hadden een fletse
gelaatskleur en volmaakt denzelfden neuslijn, en beiden hadden precies dezelfde
manier de pet wat naar achteren te dragen, zoodat een donkere vlok haar op het
terugwijkende voorhoofd zichtbaar werd. De karakters van de jongens waren ook
vrijwel hetzelfde. Zij waren beiden luchtig en gemakkelijk in den omgang, tilden
niets zwaar en ‘zaten nergens aan vast.’ Wel waren zij zeer aan elkander gehecht,
maar zonder er zich veel rekenschap van te geven.
Toen de tijd gekomen was, dat de jongens moesten loten, waren hun ouders in
groote spanning. Meeuwis was een uur later geboren, hij gold dus altijd voor de
jongste en was bovendien zijn heele leven wat minder krachtig geweest dan Symen.
Moest er een aan loten, als het dan maar Symen mocht zijn!
Het viel naar wensch uit. Symen trok een laag nummer en was er aan, en Meeuwis
lootte vrij. Symen moest dus den soldatenrok aantrekken en kreeg al spoedig door
den dienst iets kordaters, in zijn geheele houding iets flinkers, hetgeen vooral opviel,
als men de twee jongens bij elkander zag, want Meeuwis was natuurlijk in zijn
oorspronkelijken, wat sjokkerigen plooi gebleven. Door den omgang en de gesprekken
met de andere soldaten had Symen ook meer erg in de meiden gekregen, en als hij
Zondags thuis kwam, viel het hem nu telkens op, wat een weergaasch aardig
buurmeisje hij toch had. Trui zat dan soms met haar moeder op de bank buiten voor
de deur, en als Symen dan in zijn soldatenpak voorbijkwam en haar vroolijk wat
toeriep, of nog eens guitig omkeek, als hij voorbij was, moest zij om den oolijken

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 20

jongen lachen, en werd pleizierig gestemd. Langzamerhand lette zij er al op, als hij
voorbij moest komen, en was Symen niet tevreden, als hij haar niet even gezien had,
vóór hij zijn woning bereikte en beiden dachten er met nieuwsgierig verlangen aan,
dat de kermistijd naderde. Dan zou het moeten blijken, of er meer zat achter die
vluchtige lokkende blikken.
Eindelijk was het kermis. Op den Brink stonden weer, zooals ieder jaar in Juli, de
lange reien kramen met allerlei heerlijkheden, In sommige lagen in begeerlijke pracht
risten koeken, versierd met gekleurde bloemen en goud, rondom het witgesuikerde
‘voor uwe
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kermis’ of het doorpijlde suikerhart, in anderen hingen, stijf naast elkander tegen
den linnen wand, allerlei bont toegetakelde poppen, die zoet glimlachend, geduldig
hun beurt om geplukt te worden schenen af te wachten. De reien kramen werden hier
en daar onderbroken door de zoogenaamde hoofden van Jut, blokken hout waarop
de kermisgangers hun kracht konden meten. Wat verder stond het paardenspel met
één paard en het tentje met het ‘negerkind’, een schooiertje, dat van tijd tot tijd, om
menschen te lokken, zijn zwartgemaakt armpje door den voorhang stak, en midden
op den Brink de schitterende draaischuit met de hobbelende leeuwen en paarden,
waar groot noch klein ooit genoeg van kon krijgen. Den Zondag reeds stond alles
klaar, maar pas Maandag zou de pret beginnen.
Trui was in spanning. Symen was Zondag morgen op den gewonen tijd voorbij
gekomen, reikhalzend naar haar uitziende, maar zij had zich dezen keer opzettelijk
in huis schuilgehouden, want zij wilde niet, dat hij haar terloops iets over de kermis
zou toeroepen. Dan zou zij niet weten waar zij aan toe was. Hij moest dan maar
plechtig komen om haar te vragen.
Zij werd niet teleurgesteld; na de middagkerk kwam hij luchtig maar welgemeend
Trui vragen, of zij Maandagavond met hem wilde gaan kermishouden. Het meisje
kleurde van pleizier, de vroolijke soldaat beviel haar bijster goed, en zij zei blij
lachend:
- ‘Mag ik moeder, vindt je 't goed, moeder?’
- ‘Wel ja, kijnd, als Symen belooven wil niet te veel te drinken en als jelui direct
als 't uit is thuiskommen.’
Dat beloofde Symen en zoo begon er den volgenden avond een heel nieuw leven
voor Trui. Voor 't eerst aan den arm van een jongen, stapte zij opgeruimd en trotsch
naast hem voort. Eerst wandelden zij eens overal rond, deden wat toertjes in de
draaischuit en gingen toen naar de herberg, waar 't al gezellig vol was. Meeuwis
kwam bij hen zitten en zij hadden zooveel te babbelen, dat de tijd maar al te spoedig
omging. Trui had 't zich niet kunnen voorstellen, hoe 'n genot 't was, Symen zoo vlak
bij te hebben en zoo heelemaal voor haar, want hij keek nergens anders naar. Er werd
telkens gedanst en gezongen, dan deed Meeuwis mee, maar zij beiden bleven maar
stil in hun hoekje zitten, en al het rumoer en de dikke walm maakten, dat 't net was,
of ze met z'n tweeën alleen waren. Ze kregen al meer zin in elkander; van oog in oog
werd het hand in hand en de avond was nog maar half om, toen de eerste kussen al
gewisseld werden, en zij besloten er een vaste verkeering op te laten volgen.
Trui vertelde het dadelijk den volgenden morgen aan hare moeder. Deze was er
niet erg over gesticht. Zij had wel niets tegen Symen, maar zij kon zelf niet zeggen,
waarom zij 't niet prettig vond, dat hij een tweelingbroer had.
- ‘Kijnd’, zeide zij met een bezorgd gezicht, ‘ik had toch liever gezien, dat je een
andere jongen genomen had. 't Is zoo gek, die twee jongens, die krek 't zelfde zijn!’
- ‘Krek 't zelfde! Hoe kan je 't zeggen, moeder! Symen is heel anders. Ik heb niets
geen zin in Meeuwis en hij kijkt ook nooit naar mijn!
- ‘Ja noù, nou Symen glimmende knoopen op z'n borst het, nou lijkt ie heel wat.
Maar dat duurt niet lang meer. Later zal 't heel anders zijn, ik ben maar bang, dat jij
dan ook soms niet weten zal, wie je voor hebt’.
- ‘Ik wel, moeder, heb daar maar geen erg in! En wou je dan, dat de jongens nooit
trouwden, omdat ze met z'n tweeën zijn?
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Voor dat argument moest de moeder zwichten, daar had de meid gelijk in, en met
een diepen zucht ging zij weer aan het werk.
Het was dus nu een beklonken zaak. Trui en Symen waren vrijer en vrijster. Trui
was wat gek op haar jongen! Dat hij niet mooi was, zag zij niet; in haar oog was zijn
oolijk gezicht met de grappige donkere oogen en het slordige kneveltje boven den
altijd tot schertsen gereeden mond het waarschijnlijk wel. En hij was nou nooit ‘aars
as aars’, altijd krek hetzelfde, niks geen zuipert of vleukert, ze had in 't geheel niet
beter terecht kunnen komen! Trui had dus wat een pleizierigen tijd en haar moeder
was er ook
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mee verzoend, omdat Symen zoo'n beste jongen was en omdat hij dadelijk, nadat hij
uit den dienst was gekomen, weer vast werk had gekregen, met een goed weekloon.
Als het paartje Zondags ging kuieren, liep Meeuwis altijd met hen mee, want hij
was er nu eenmaal aan gewend met Symen op en neer te gaan, en Trui had er niets
tegen. Maar hij vond er wel weinig aardigheid aan er zoo bij te loopen, hij moest dan
ook heel wat spot verduren, dat Symen een meid had en hij niet.
- ‘Meeuwis, jôg, jij komt er kaal af’, heette het dan, of, ‘Symen schijnt toch mooier
te zijn dan jij!’ En dan weer ‘doe jelui om de beurt? Je hoopt zeker, dat Trui zich
eens vergissen zal en dat ze jou ook eens afpoest. Die Trui weet zich maar goed te
redden. Ze denkt zeker, twee is beter dan een, raakt 't met ééntje gedaan, dan heb ik
er altijd nog ééntje over!’
Aan de kwinkslagen en plagerijen kwam geen einde. Trui en Symen hadden er
altijd veel lach over, maar Meeuwis, die wel niet jaloersch was op z'n broer, omdat
't niet in z'n aard lag, ergerde zich toch in stilte en begon er vreeselijk naar te
verlangen, ook een meid aan z'n arm te hebben. Hij was dus den koning te rijk, toen
hij kennis kreeg aan de opgeruimde Marritje Schoonhoven, en deze met de grootste
bereidwilligheid inging op zijn voorstel, om met hem te verkeeren. ‘Zij wist niets
kwaads van den jongen, waarom hij dus niet net zoo goed als een ander’. En zoo
waren het voortaan twee paartjes, die te samen gingen kuieren. Voor het oog van de
wereld was nu alles opperbest in orde en maakten de twee spannen den indruk, alsof
er niets te wenschen over was. Maar wie in de harten had kunnen kijken, zou helaas
tot zijn verwondering gezien hebben, dat het met een van het viertal slecht gesteld
was; het was onbegrijpelijk, 't laatste, dat men verwachten zou en toch waar, - met
den gemoedsrust van Trui was het gedaan. Zij begreep zelf niet, wat er toch met haar
gebeurd was, alles leek haar anders dan te voren. Vóór dat Meeuwis ook een meid
had, was zij zorgeloos en tevreden, zij had schik in haar werk en verheugde zich de
geheele week op de kuiertjes met de jongens. En nu - als zij Marritje met Meeuwis
voor zich uit zag gaan, arm in arm en vroolijk babbelend, dan kwam er een knagende
jaloezie hij haar op. Zij had haar eigen Symen stevig beet en toch, die arm daar van
Meeuwis, die Marritje omvatte, zij kon het niet zien! Liep het paartje achter haar,
dan was het nog erger, dan moest zij aldoor omkijken, wat of zij toch deden en of
zij wel meekwamen. Het was of zij niets meer om haar eigen jongen gaf; zij moest
zich dwingen te blijven luisteren naar zijn vroolijk gesnap. Het kon haar veel meer
schelen, wat Meeuwis wel aan Marritje te vertellen had en zij spande zich tot het
uiterste in, er iets van op te vangen.
De argelooze Symen merkte eerst niets van de stormen in haar gemoed, maar het
werd al duidelijker, dat er iets aan haperde en eindelijk, op een Zondagmiddag, kwam
de uitbarsting los.
Het was mooi weer, de zon scheen vroolijk, en de twee paartjes waren, keurig op
z'n Zondags uitgedoscht, te zamen naar den Gooischen boer gekuierd. De jongens
met hunne hooge zijden petten een beetje uitdagend schuin op de hoofden, de met
bonte bloemetjes geborduurde zwarte wollen frontjes en de meiden, met hunne
bloedkoralen halssnoeren en witte kanten mutsjes, zagen er fleurig uit. Maar Trui en
Symen hadden niet veel schik. Gedurende de heele wandeling snauwde Trui haar
vrijer af. Waar hij ook over begon en hoe mooi hij ook tegen haar praatte, het was
nooit goed, wat hij zeide, of hij kreeg in 't geheel geen antwoord. Trui had het erger
dan ooit te pakken, zij lag zoo met zichzelf overhoop, dat zij werk had haar fatsoen
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te houden. Zij kon telkens hare tranen haast niet bedwingen. Voor haar uit liep het
andere paartje, welgemoed en vol grappen. Waarom kon zij toch ook niet zoo zijn!?
Bij den Gooischen Boer was het heel vol. Haast alle tafeltjes waren bezet en het
viertal had moeite nog een aardig plaatsje te vinden. Eindelijk zaten zij naar genoegen
en de brandewijntjes met suiker kwamen op tafel. Maar Trui kon maar niet in een
betere
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stemming komen, zij zat maar steeds met een nijdig gezicht achter haar glaasje,
mengde zich in 't geheel niet in het gesprek en keek halsstarrig een anderen kant op.
Symen had al een paar maal zachtjes gevraagd ‘wat mankeert je toch tegenwoordig?’
of ‘ben je niet goed, meid?’ Maar hij kreeg geen antwoord en wilde geen armoei
maken ten aanhoore van al die menschen, hij hield zich dus verder maar stil en dacht:
zoo'n meid is toch eigenlijk een raar ding, je weet nooit goed wat je der an het’.
Toen de terugtocht aanvaard zou worden, verklaarde Trui plotseling niet mee te
willen gaan.
- ‘Gaane jullie maar, ik zal wel op m'n aage beene thuiskomme’ snauwde zij.
- ‘Kom meid, zei Symen, die met het geval verlegen begon te worden, wees toch
niet zoo onwijzig, geen mensch doet je toch wat. Mot je nou hier je eigen alleen
zitten te versjagrijnen? Kom, ga nou mee, dan kenne we thuis nog een aardig spulletje
pandoeren.’
Maar Trui bleef onverbiddelijk en was er niet toe te bewegen van haar stoel op te
staan. De drie anderen stonden beteuterd te beraadslagen wat te doen; met z'n drieen
samen weg te gaan en haar daar alleen te laten zitten ging toch niet aan.
- ‘As Meeuwis dan met mijn loopen wil, zal ik meegaan’ zei Trui in eens.
Groote verbazing bij het drietal, want deze wending hadden zij niet verwacht.
Marritje keek eens van Meeuwis naar Symen en van Symen naar Meeuwis. Zij was
altijd met haar jongen best tevreden geweest en had er nooit over geprakkezeerd, of
hij haar beter beviel dan Symen, de jongens waren allebei goed, ze wist van geen
van tweëen wat kwaads.
- ‘Nou malle, as 't niet anders as dat is, hadt je bek dan wat eerder opgedaan,’ zei
Marritje, liet Meeuwis los en haakte gemoedelijk bij Symen in. Deze, die een
oogenblik niet recht geweten had, hoe hij zich houden moest in het zonderlinge geval,
was blij, dat een ander de leiding op zich nam en liet zich zonder veel tegenstribbelen
meetrekken. Meeuwis half boos, dat Marritje hem zoo gemakkelijk liet schieten, en
half gevleid door Trui's onverholen voorkeur, bleef aarzelend staan, maar toen Trui
met betraande oogen naar hem opkeek, en met bevende lippen vleide:
- ‘Ik het jou liever, Meeuwis’ zei hij in eens besloten:
- ‘Nou kom dan maar. 'n Meid is 'n meid en je mot 't dan zelf maar weten, 't is
mijn ook goed zoo.’
Hij trok haar van haar stoel op, legde zijn arm om haar leest, en langzaam volgden
zij het andere paartje.
Trui dacht, dat zij nu had, waar zij, zonder het eerst goed te beseffen, al lang naar
verlangd had, en was uitgelaten blij. Zij deed tegen Meeuwis even mooi, als zij in
den laatsten tijd leelijk tegen Symen gedaan had, en dan was zij zoo'n lieve meid,
dat Meeuwis alweer best tevreden was. Marritje met haar goed humeur was voor
haar tweeden vrijer even goed, als zij het altijd voor den eersten geweest was. Symen
had dus bij den ruil gewonnen en berustte er gemakkelijk in. De menschen maakten
eerst wel grappen over dien ruil van vrijers, maar daar menigeen toch dikwijls de
jongens met elkander verwisselde, viel 't niet zoo heel erg op, en werd er niet veel
drukte over gemaakt. Alleen de moeder van Trui schudde zuchtend haar hoofd, en
kon 't eerst maar niet goed vinden.
- ‘Meid, meid,’ zeide zij, ik heb je wel gewaarschouwd, dat je er last mee zoudt
krijgen, dat 't er twee zijn! Wat moet dat nou geven!’
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- ‘Nou moeder, 't is ommers nou goed, ik ben nou best tevreden, ik wist eerst maar
niet, dat Meeuwis me beter beviel, maar nou weet ik 't wel sekuur.’
***
En weer was de stille vastentijd, gedurende welken men geen feest houdt voorbij,
het liep tegen Mei, en nu moest het er eindelijk maar eens van komen, de dubbele
bruiloft zou gevierd worden, de onverbreekbare banden geknoopt.
Op een mooien dag, 's morgens om acht uur al, zaten de twee paartjes in de kerk
op de voorste bank en al de bruiloftsgasten er
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achter. En toen de twee bruidsparen op de treden van het altaar knielden, terwijl de
pastoor de heilige handeling deed plaats hebben, zagen zij er zoo stemmig en vroom
uit, dat zij wel figuren geleken van een schilderij van Memling.
Strak rechtop droegen de bruidjes het hoofd, terwijl zij de oogen zedig neersloegen.
De zilveren beugels, die langs de wangen even van onder de mooie kanten mutsjes
te zien kwamen, omlijstten het gelaat met strenge lijnen. Vlak onder de kin omsloten
vier snoeren groote bloedkoralen nauw de ongebogen halsen. Breed stonden de wijde
mouwen van ‘weerschijnige’ bonte stof van de schouders af en omspanden eng de
polsen van de opgeheven, plat tegen elkander aangedrukte handen. De gebloemde
zijden doekjes, met lange over de schouders hangende franje, waren in zuivere plooien
strak over rug en borst getrokken. De dunne gouden kettingjes met de gouden kruisjes,
die bijna tot op het middel hingen, vormden een bescheiden, vroom sieraad en de
wijd uitstaande rokken, met de zwart satijnen boezelaars, maakten de geheele kleeding
tot eene zeer statige. Ook de jongens zagen er zeer waardig uit. De nieuwe zwarte
pakken zaten zoo glad als een plank, en de haren leken wel uit één stuk, met zooveel
ijver waren zij geborsteld. Ook waren zij zeer doordrongen van de plechtigheid van
het oogenblik en hielden zich kaarsrecht, terwijl de anders zoo jolige gezichten nu
stil en ernstig stonden. De moeders en sommige van de jonge meiden waren er
aangedaan van ‘'t was vreemd, maar je veranderde toch heelemaal, als je zoo iets
zag.’
Toen de mis ten einde was gingen de bruiloftsgasten door een deur, die de kerk
met de pastorie verbond, naar de ontvangkamer van den pastoor. De jonggetrouwden
werden eerst nog eens apart door den pastoor onder handen genomen en ernstig
toegesproken over de plichten, die zij nu op zich genomen hadden. Daarna mochten
zij de andere volgen. In de ruime ontvangkamer op de groote tafel stonden vier borden
met stevige boterhammen voor de twee paren, die voor de plechtigheid nuchter
hadden moeten blijven en nu hun schade in mochten halen. Zij gingen dadelijk zitten
en tastten dapper toe, terwijl de bruiloftsgasten rondom langs de muren plaats namen,
en de meid van den pastoor iedereen van koffie voorzag. Onderwijl had de pastoor
zich ontdaan van kazuifel en stola en kwam binnen in zijn langen zwarten huisjas,
gemoedelijk rookende uit een lange Goudsche pijp. Hij was een vriendelijke oude
man met een goedhartig gelaat, dat door een zwakte in het linker ooglid een zeer
eigenaardige uitdrukking had. Hij zag er namelijk daardoor uit, alsof hij onophoudelijk
knipoogjes gaf. Hij trad eerst op de nieuwgetrouwden toe, schudde alle vier hartelijk
de hand en wenschte hun geluk met schertsende woorden en - schijnbaar ondeugende
knipoogjes. Daarna ging hij rond, sprak vroolijk met verschillende van de gasten en
noodde hen zich te goed te doen aan de koffie. Allen trachtten even zijn aandacht te
trekken, om ook eenige vriendelijke woorden op te vangen, en niemand werd te leur
gesteld, de pastoor was met allen op vertrouwelijken voet en had voor ieder een
hartelijk woord.
Toen wenschte hij hun gezamenlijk een genoeglijken dag en ging, joviaal zijn
lange pijp zwenkende, weer heen. Kort daarna trok ook de heele stoet met de
bruidsparen aan het hoofd naar buiten. Het plechtige gedeelte van den dag was nu
achter den rug en de vroolijkheid zou gevoegelijk kunnen beginnen, maar het zou
nog wel wat duren, eer men ontdooid raakte. De bruiloft werel gevierd op een groote
deel bij gezamenlijke kennissen van de bruidsparen, omdat bij geen van hen aan huis
genoeg plaats was. De koeien waren al voor den geheelen zomer naar de Meent
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gebracht, de deel was mooi schoon gemaakt, en over de geheele lengte waren lange
tafels neergezet. Toen de stoet binnen was, gingen al de vrouwen aan één kant bij
elkander zitten en al de mannen aan den anderen kant. Weer kwam de koffie op tafel,
begeleid van groote stapels broodjes met kaas. Nu kwamen de tongen los. Het was
een gegons en gesnater, dat hooren en zien verging, vooral aan den kant, waar de
‘freuli’ zaten. Allen moesten hun hart luchten en uitvoerig vertellen, wat zij in de
kerk gedacht en gevoeld
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hadden. De getrouwden haalden op, hoe alles gegaan was, toen zij zelf getrouwd
waren, en de jonge meiden waren in een opgewonden stemming en plaagden elkander
over en weer. Bij de mannen ging het wat meer bezadigd toe, zij spraken niet over
hun trouwdagen, maar over de ‘vaarkens’ en het andere vee. Onderwijl verdwenen
de broodjes als sneeuw voor de zon, maar hier en daar zei er een:
‘Ik mot toch een plaatsie bewaren voor het maal straks, anders kan ik er niet me
bekomst van eten en “vlaasch” krijg ik niet alle dagen!’
Na de koffie kwamen de borrelflesschen op tafel en vergingen er nog eenige uurtjes
onder vroolijk gekout, en zoo werd het langzamerhand tijd voor het bruiloftsmaal.
Twee meiden kwamen met emmers water en dwijlen, namen eens flink de tafels af,
die kleverig en vet geworden waren en plaatsten er met rappe handen de borden op.
De soep was in het waschfornuis gekookt en stond aan een kant van de deel heerlijk
te geuren en te borrelen. De jongste jongens en meiden moesten heen en weer loopen
om de borden te laten vullen en weldra hoorde men niets meer dan het klepperen der
lepels, het slurpen en behagelijke smakken der grage lippen. Na de soep werden er
groote schotels gesneden vleesch op tafel gezet en andere met groente en aardappelen
en ieder maakte, dat hij er bij was. Er was volop, men had gerekend op goeden eetlust.
- ‘Nu hoor, 't is rejaal genogt, dat kan ik niet anders zeggen’ zei, met een voldaan
gezicht, een van de gasten, terwijl hij van onder z'n pet een rooien zakdoek nam en
z'n glimmend gezicht eens flink afboende, want hij had het warm gekregen van alles,
wat hij naar binnen geslagen had.
- ‘Zoo zou ik hem alle weken wel eens een keertje willen raken,’ meende een
ander.
- ‘Hè, je siefert er van, als je zoo'n stuk vlaasch voor je ziet!’
- ‘Ik kan niet meer, 'k het me buik vol, 't is jammer genogt.’
De vrouwen hadden zich ook niet onbetuigd gelaten. Allen waren verschrikkelijk
warm geworden en zoo werd er dus besloten maar dadelijk op 't pad te gaan voor de
gebruikelijke wandeling. Voorop de twee bruidsparen.
De gezichten van de twee jongens stonden nu weer even glunder als altijd, de
hooge petten zaten weer uitdagend schuin op één oor en men kon zien, dat zij zich
nu heele mannen voelden. Zij wiegden zich zoo zeker in de heupen en draaiden de
ellebogen zoo driest naar buiten.
Marritje was een blijde bruid. Zij genoot van alles en had echt schik in haar jonge
leven. Haar open opgewekt gezicht straalde van geluk, zij vond het een heerlijke
dag.
Maar Trui was in een vreemde stemming; haar hart bonsde onrustig en zij had
aldoor moeite om zich goed te houden, haar innerlijke verstoordheid niet te laten
merken en mee te blijven doen in de algemeene vroolijkheid. 't Liefste zou zij ergens
alleen in een hoek gaan zitten om eens goed te prakkezeeren, wat er toch eigenlijk
met haar was. Toen zij zich eens even vergiste en denkende, dat het Meeuwis was,
Sijmen bij z'n arm had gegrepen, was zij vreeselijk geschrikt en heel kwaad geworden,
omdat men haar plagend toeriep ‘Heij, Trui, afblijven, nou gaat 't niet meer, nou
moet je houën wat je hebt!’
Dus de feestgenooten waren aan 't wandelen en van tijd tot tijd werd er al een
vroolijk liedje gezongen. Allen waren voldaan en lustig, genoten van hun langen
feestdag en verheugden zich vooral op den avond, die nog de grootste pret moest
brengen.
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Tegen donker kwamen zij weer thuis. De deel zag er nu heel anders uit. Overdag
was het er schemerdonker; nu waren er boven de lange tafels drie lampen opgehangen,
die de groote ruimte phantastisch verlichtten. De mannen en vrouwen kozen nu voor
goed hunne plaatsen, om en om een man en een vrouw, maar alle mannen zaten naast
hun eigen vrouwen, alle spannen bij elkander, en alle vrije jongens hadden een meid
gekozen, waar zij nu verder den heelen avond bijbleven en wee dengene, die ze hun
afhandig zou willen maken, daar zou armoei van komen. Een paar meiden, die
overschoten, werden gul, door anderen, die gelukkiger waren, genood: ‘kom hier bij
ons, meid, hier is plaats genogt’.
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De tafel was flink bezet met borrelflesschen en kleine glaasjes. De reien grillig
verlichtte kleurige gezichten, de schitterlichtjes in al het glaswerk op tafel en de
reusachtige bewegende schaduwen, rondom langs de muren, maakten een hoogst
pikant effect.
Toen iedereen goed gezeten was, stemde al heel gauw een van de vroolijkste
klanten het eerste lied aan, een lange ballade met vele coupletten, waarin een jong
herderinnetje een allerdroevigst lot onderging. Maar hier was het lied een uiting van
dartele feestvreugde, en zoo klonken de tragische lotgevallen allesbehalve
betreurenswaardig. De kelen waren onvermoeid, de eene ballade volgde op de andere,
en vooral als er een refrein bij te pas kwam, steeg de vreugde ten top. Dan konden
de handen en voeten zich niet stilhouden, men stampte en klapte er bij en maakte
een leven als een oordeel. Op z'n alleronverwachtst vierden een paar jonge kerels
eenige lange touwen, en van boven uit de nok van de deel, tusschen de slieten door,
daalden al schommelende twee wiegen naar beneden, die op de tafels terecht kwamen
en met bulderend gelach en gierend geschater begroet werden. Toen klonk het: ‘trek
maar aan het touwtje en de wieg zal gaan, de wieg zal gaan, de wieg zal blijven
gaan!’ En meteen rukten de jongens zoo woest aan de touwen, dat de wiegen haast
onderste boven vlogen en uit iedere wieg twee van lappen gemaakte groote poppen
rolden, van de tafel op de schoten der vrouwen en meisjes. Deze pakten ze gillende
beet, alsof ze er bang voor waren, en gooiden ze woest weer naar anderen toe, en
zoo vlogen de vier slappe poppen naar alle richtingen heen en weer. Het was een
onbeschrijfelijk dwaas gezicht, het rumoer was oorverdoovend, de wiegen dansten
op en neer, en boven alles uit klonk daverend het gezang van: ‘Trek maar aan 't
touwtje en de wieg zal gaan.’ Eindelijk begonnen de poppen los te raken en uit
elkander te vallen en de menschen kònden ook niet meer, zij hielden zich de zijden
van het lachen, klapten op hun knieën en gierden het uit. De lappenrommel werd dus
onder groot gestoei weer in de wiegen gestopt, en deze verdwenen in een ommezien
weer naar boven. De opgewondenheid was nu zoo groot geworden, dat men niet
weer kon gaan zitten en zoo werd er maar meteen tot dansen overgegaan. Allen
reikten elkander de hand en in een grooten kring dansten zij om de tafels. Aan het
einde van de deel was een vrije plek gebleven, daar bleef eindelijk de heele troep bij
elkander, en steeds allen hand aan hand, werd dan eens de kring wijd, en stond dan
weer de heele kluit opgepropt op een hoop, altijd door maar springende en klotsende
met beide beenen tegelijk van den grond, terwijl de kelen voor de dansmuziek
zorgden. ‘Een kòlon, een kòlon’ gilde in eens een van de jonge meiden en daar stond
midden in den troep een als clown verkleedde boer. Zijn pak was van een gestreept
gordijn gemaakt en hij haalde op echte clownsmanier zijn reusachtig wijde
broekspijpen zoo breed mogelijk uit. Maar van zijn pet had hij geen afstand kunnen
doen en deze maakte een zonderling effect boven zijn met meel besmeerd gezicht.
Hij zong met potsierlijke gebaren een lied om de jonggetrouwden over te halen mee
naar den Congo te gaan, omdat daar geen politie en geen belastingen waren. Dat was
de inleiding tot een lange reeks voordrachten, waarvoor ieder, om er op z'n gemak
van te kunnen genieten, z'n oude plaatsje weer opzocht. Sommige van de jongelui
hadden zich verwonderlijk veel moeite gegeven; heele samenspraken en tooneeltjes
uit het hoofd geleerd, en de wijze, waarop de gewone grappen en banaliteiten te berde
werden gebracht, gaf dikwijls blijk van grooten humor. De gasten genoten
onbeschrijfelijk van alles, de magen werden er dan ook weer leeg van, en weer
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verschenen van tijd tot tijd enorme stapels broodjes, die geen tijd hadden om
oudbakken te worden. En zoo vloog voor het vroolijke gezelschap de avond om. De
gastgevers waren danig in hun schik, dat er heelemaal geen herrie of armoei geweest
was. ‘Dat kon je toch vooruit maar niet weten, want er zijn er wel eens bij, die
verkeerd willen, en 't is zoo'n “schaande” als de veldwachter er bij te pas mot komme.’
Wel was er nu en dan een jongen of man
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wat boven z'n borrel geraakt, maar men had hen dan nog bijtijds naar huis kunnen
brengen, of, als 't niet erg was, voor een poosje in de kamer op den grond gelegd.
Een beschuit met zout bracht ze dan wel eens weer gauw bij. Het was reeds lang na
middernacht, toen eindelijk het feest ten einde neigde en de luidjes zeer voldaan in
groepjes, en nog steeds zingende, naar huis trokken. Het was ‘bar pleizierig’ geweest!
Zoo woonden dus nu Sijmen en Meeuwis met hun jonge vrouwen naast elkander,
in een nieuw gebouwde arbeiderswoning. Alles zag er genoegelijk en ordelijk uit,
en het zou bij niemand opgekomen zijn, dat er iets kon haperen aan dat jonge geluk.
De twee vrouwtjes hielden de boel netjes aan kant, de meubeltjes glommen van
nieuwheid, en de neteldoeksche gordijnen hingen in keurige plooien voor de heldere
ruiten. De lapjes grond om het huis waren zorgvuldig aangelegd en beloofden allerlei
voorraad voor den winter. De mannen hadden vast werk, zoodat zonder mankeeren
de schotels met dampende aardappels op tafel konden komen, de Zondagspakken
waren onberispelijk, alles scheen in volmaakte orde. Toch bedroog hier de schijn,
want in het gemoed van een van de twee jonge vrouwen was geen vrede, maar werd
een dagelijks weerkeerende strijd gevoerd, die alles vergalde, wat het jonge
huwelijksleven aan vreugde had kunnen brengen. Dat leed, dat zij voor ieder
verborgen hield, had zij zichzelf op den hals gehaald, omdat zij zichzelf niet begrepen
had, en nu moest zij mokkend en verkropt de gevolgen dragen van haar roekeloos
ingrijpen in het lot.
Sijmen en Marritje waren een gelukkig paar. Zij dachten er eigenlijk nooit meer
aan, dat zij niet van den beginne af met elkander waren geweest. Den naren tijd, dien
Sijmen met Trui had doorgebracht, wilde hij maar liefst vergeten, en hij had het nu
best met zijn opgeruimde vrouw. Meeuwis was ook tevreden, hij had zijn natje en
zijn droogje en Trui was, hoewel niet heel fleurig, toch niet kwaad voor hem. In stilte
voelde hij zich altijd nog een beetje gevleid, dat iemand hem dan toch maar zoo
verschrikkelijk veel liever had willen hebben dan zijn broer. Maar met Trui was het
niet goed gesteld! - Zij zou het voor niets ter wereld hebben laten merken, zij durfde
het ternauwernood zichzelf te bekennen, maar het was zoo - het was zoo.Als zij nu Sijmen met Marritje zag, kwam dezelfde jaloezie van vroeger bij haar
op, en als zij hen niet zag, kon zij het toch niet van zich afzetten, het knaagde en
knaagde aan haar, en telkens dacht zij: ‘Ik had toch Sijmen moeten hebben.’
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Boekbespreking.
Cyriel Buysse, 'k Herinner mij..., Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1909.
Er gaat een beurtzang van lof en bewondering voor dezen nieuwen bundel van Buysse
door de kolommen van onze couranten en tijdschriften, een zang waaraan ik - nu de
beurt aan mij is - tot mijn grooten spijt niet van ganscher harte deelnemen kan. Ik
vind dit laatste werk van den geestigen verteller n.l. lang zoo goed niet als het daaraan
onmiddelijk voorafgaande: ‘'t Bolleken’, ‘Lente’, ‘'t Volle Leven’. Ik vond het veel
onrijper, slordiger neergepend, nonchalanter afgeleverd, en in verschillende opzichten
te wéinig voor zoo'n statig, klein 4o boekdeel, dat dan ook, ondanks z'n
pretentieus-groote letter, z'n enorme, weidsche bladzij, meer marge dan drukoppervlak
bevattend, slechts 170 bladzijden groot geworden is. Ik ben 'n beetje bang dat die
weergaasch knappe Buysse en zijn terecht geprezen uitgever in den laatsten tijd wat
al te veel door de kritiek verwend zijn, en dat zij zich nu verbeelden wel alles te
kunnen en te mogen doen.
Ik-ik-ik... wel-wel, wat 'n ikkigheid weer, niet waar lezer? Nu ja, kritiek is nu
eenmaal subjectief, en of men nu al deftiglijk ‘wij’ schrijft, zooals tegenwoordig
weer meer en meer gebruikelijk schijnt te worden, daar verandert de zaak toch
eigenlijk absoluut niet door. Die zoogenaamde ‘pluralis modestiae’ pleegt mij
tenminste bij voortduring verre van modest, integendeel zeer bizonder majestatisch,
en lichtelijk onuitstaanbaar, aan te doen!
De bundel ‘'k Herinner mij...’ bevat drie novellen: ‘Meester Gevers’, ‘De
Terugkomst’ en ‘H.P. Burkes, Junior’. De middelste acht ik verreweg de beste. Grof
werk - voor subtiele fijnigheden moet men nu eenmaal niet bij Cyriel Buysse wezen!
- maar stérk werk tevens, frisch, breed, met meesterlijke vastheid spontaan neergezet;
ook aan peuteren heeft deze ras-auteur zich bij mijn weten totnogtoe nooit bezondigd!
Van de goede, oude, oer-krachtige en brutale vlaamsche soort is dit zijn, als
gewoonlijk wat luidruchtig, realisme.
Opmerkelijk dat de schrijver, ofschoon ook 't aardige geval van wilden Free's
terugkomst uit Amerika, gelijk die twee andere geschiedenissen, zonder twijfel tot
zijn persoonlijke herinneringen behoort, opmerkelijk dat hij 't hier niet noodig
gevonden heeft, zooals in ‘Meester Gevers’ en in ‘H.P. Burkes, Junior’, zijn eigen
menschelijke figuur in 't verhaal tepas te brengen. Hij vertelt eenvoudig wat hij heeft
gezien en gehoord, en die levendige vertelling op zichzelf dóet het volkomen, en is,
ofschoon 'n beetje ruw hier en daar, van begin tot eind in den echt-humoristischen
toon geschreven, zonder cynische wreedheid. Het moment waarop de
ver-amerikaanschte wildebras, dien eersten avond bij moeder thuis, zijn groote laars
in een oogwenk uitrukt en woest smijt naar de oude vlaamsche klok, omdat die hem,
met zijn langzamen en trillerigen elf-slag, komt te storen in het brallend verhaal van
een wilde-kattenjacht - dat moment is van een waarlijk groote, klassieke werking,
evenzeer overtuigende realiteit als krachtig levenssymbool.
Waarom heeft Buysse ook die beide andere ‘gevallen’ zoo niet aangepakt? Vooral
dat van Meester Gevers, den armen, hondschen, door de kerkelijken ten doode toe
afgejakkerden dorpsschoolmeester was er volstrekt niet minder geschikt voor. Waarom
is hij daar plotseling zichzelf bij te pas gaan brengen, eerst zijn eigen, niet bijster
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belangrijke of origineele, overwegingen het geval betreffend (op bl. 43 voor 't eerst,
geloof ik), dan zelfs zijn eigen persoon aan het ziekbed en bij de begrafenis van
meester Gevers? Bijzonder smaakvol kan ik dat niet vinden. En... als die wereldwijze
en flinke meneer Buysse dien zieligen schoolmeester dan toch zoo intiem heeft
gekend, waarom heeft hij hem dan niet een klein beetje voortgeholpen, vragen wij
ons af.
Ik vergis me! Al op blz. 20 treffen wij Cyriel Buysse's politieke en economische
meeningen aan. Wat doen die daar raar! En wat kunnen ze ons eigenlijk schelen?
Deze gansche novelle zit in elkaar als een oude, slappe, rammelende en wiegelende
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machine, bijgelapt met stukken die er niet in thuis hooren, het is een slordig stuk
werk, zooals we dat geenszins gewoon zijn uit de werkplaats van onzen kostelijken
en hooggeschatten verteller te ontvangen. Ook het materiaal, de taal, draagt hier en
daar de kenmerken van te haastige bewerking. Zoo lezen wij op bl. 16: ‘'t Was er
een grooter, ruimer, mooier, vrijer dorp, b i j n a e e n k l e i n e s t a d (zijn kleine
steden dan zoo ruim en vrij? H.R.), met spoor en telegraaf, en ook het
s c h o o l l o k a a l w a s e e n g e b o u w (ik ben zoo vrij te spatieeren wat ik verkeerd
vind. H.R.) van degelijkheid en van pretentie z e l f s , met versierden gevel en
quasi-gothische boogramen, die d a d e l i j k e e n o p v a l l e n d e n i n d r u k
maakten.’ En iets verder: ‘Ook zijn vrouw, zoo dik en welgedaan als hij, had dat
blijmoedig-opgeruimde; en alleen waren een vreemd kontrast hun beide kinderen,
een jongen en een meisje, twee magere, stille spichten, zonder eenige u i t e r l i j k e
l e v e n s f u t .’
Over de novelle H.P. B u r k e s , J u n i o r wil ik liever niet veel zeggen. Dit is
beslist een misgeboorte, het embryo van een goede novelle misschien, maar niet
volgroeid.
Moet ik hier nu nog bij verklaren, dat de heer Buysse, tot op zijn slechtste, slordigste
bladzij, zich doet kennen als een schrijver van groote menschenkennis, van geest,
en van een forschen pak-aan? Ik geloof niet, dat het noodig is. N o b l e s s e o b l i g e
- als iemand beneden zijn peil werkt, moet hij daar wat over te hooren krijgen. En
met een mannetjeskerel als Buysse mag men gerust wat hardhandig doen, die kan
tegen een stootje en heeft geen zoet koekje noodig als pleister op de wond!
H.R.

Joh. de Meester, Lichte Lijnen, Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1909.
N o b l e s s e o b l i g e - het veel misbruikte woord was mij in 't hoofd blijven hangen
na de lezing van De Meester's Lichte Lijnen, dat voorname bundeltje - voornaam,
niet door het uiterlijk (hoe gedistingeerd dat overigens zijn moge), en ook niet door
stijl, houding, allure (De Meester pleegt zich om dat alles bitter weinig te
bekommeren) maar voornaam door de diepere fijnheid van het in woorden gevangen
gevoel, voornaam, zooals men ook wel spreekt van ‘aristocratisch in den waren zin
des woords’, een typeering die heel weinig met geboorte en nog veel minder met
politiek te maken heeft, daar zij immers niets anders bedoelt aan te duiden dan zekere
delicatesse in gevoelens en gedachten en een daarmee overeenstemmende
terughouding en kieskeurigheid in uitingswijze.
N o b l e s s e o b l i g e - het is de titel van een der drie schetsen in dialoogvorm
die met zeven andere, zuiver verhalende, prozastukjes den inhoud van dit boekje
uitmaken. Niet de sterkste der tien is zij, geloof ik, deze schets. Maar mogelijk wel
de meest typische. 'n Beetje te onduidelijk en te onvolledig ook misschien, geenszins
direct aansprekend, maar in haar essence stellig een der best-karakteriseerende
uitingen van de geaardheid dezes schrijvers. De echte, innerlijke adeldom, die van
het karakter, tegenover de aanmatigingen van ‘stand’ en de laagheden eener grove
belang-zucht, ziedaar wat Joh. de Meester in dit dialoogje, waarlijk niet voor het
eerst, maar ditmaal op een fijn-dramatische wijze, heeft trachten te geven.
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Johan de Meester. Behalve in dien éénen, grooten roman van hem, dat lang en innig
gekoesterd levenswerk, zijn breedste en hoogst-opgolvende lyrisch-epische
liefdeuiting, G e e r t j e , is hij tot heden een mééster gebleken vooral in de korte,
poignante schets. En van zijn meesterschap in dit genre geeft het bundeltje dat voor
mij ligt nieuwe en overtuigende bewijzen. Nog korter, nerveus-vlugger, nog lichter
ook misschien dan vroeger is zijn toets geworden, nog minder trachtte hij naar stijl,
nog méér naar het heel precies raken, maar slechts éven raken, dier
mensch-innerlijkheden welke zijn diep-ernstige belangstelling hebben. Hier is wel
het absoluut tegenovergestelde van het moderne vakmatige schrijven-om-te-schrijven
(waarop men toch vooral niet neerzien moet, daar er iets zeer edels uit voortkomen
kan!) Het is of de auteur vóór alles beducht ge-
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weest is een woord te veel te gebruiken. Het gegeven van ieder der hier aangeboden
tien schetsjes zou voldoende zijn geweest om er een komplete en gave novelle, ja
zelfs een romannetje uit op te bouwen - de Meester heeft verkozen zijn gevoelige
bepeinzing van die gegevens maar eventjes neer te zetten, in lichte... ja, maar toch
vooral in w e i n i g e lijnen.
De manier alleen al, waarmee dit soort schrijfwerk is gedaan, verdient bestudeering,
en niet enkel van beginners, maar... wel ik zou haast zeggen: van álle hollandsche
litteratoren. Het is een niet zeer hollandsche, het is een fransche manier, zegt men.
Maar waarom eigenlijk? Is het niet alleen omdat wij, in ons kleine taalgebied, altijd
eenigszins dilettanten blijven, nooit heelemaal ‘schrijvers’ worden, schrijvers die de
techniek van hun vak de moeite waard achten om er zich met volle aandacht op toe
te leggen? En dan - wij zijn zoo zwáár, nog niet het meest in ons denken, maar vooral
in ons dóen. De Meester heeft van buitenlanders afgezien (althans: van welke
hollanders zou hij het geleerd moeten hebben?) hoe zoo'n kort en schijnbaar luchtig
(toch zoo diep-doordringend) schetsje aangepakt moet worden. Hij geeft nooit
inleidingen, nooit exposé's, hij zet u pardoes midden-in het geval neer, en gij moet
wel héél aandachtig lezen om te weten te komen, alles wat gij weten moet om de
kwestie te begrijpen.
Het zou mij niet verbazen als deze, mijn laatste, alinea u toescheen in tegenspraak
te zijn met de vorige. Want waar ik aanvankelijk beweerde in De Meesters werk het
tegenovergestelde van vakmatig schrijven te vinden, ging ik voort met juist het
vakmatige, de technische knapheid in dat werk te prijzen. Doch wees zoo goed op
te letten, dat mijn eerste bewering diende om uw aandacht te vestigen op den ernst
van dezen mensch, zijn levensernst, die hem dwingt zich te bepalen tot zijn
diep-psychologisch onderwerp, wegtrappend al wat naar
o n e e n v o u d i g m o o i d o e n aardt. Terwijl ik u vervolgens opmerkzaam maakte,
dat de geheele manier, de aanpak van deze schetsjes, die toch ook wel degelijk tot
de techniek van het schrijven behoort, getuigt van een meesterschap, een groote
b e d r e v e n h e i d in deze kunst. Dit meesterschap bestaat vooral in de macht om,
wat men innerlijk als de diepst-ernstigste levenskwesties waarneemt, te kunnen
‘behandelen’ met de schijnbare luchtigheid, het gemak van den causeur. Het is alles
slechts schijn, maar een voorname schijn, die herinnert aan den glimlach, het
los-elegante gebaar, den kwinkslag misschien, waarmede zich in vroegere tijden een
waarachtig edelman in het moordend gevecht begaf.
Ik zou u nu verder nog een en ander kunnen zeggen over den geest van deze schetsen,
over het pessimisme en den humor, de ‘neerslachtigheid’ en het opgewekt en-train
van den schrijver, die er alle, op-nieuw, uit blijken. Och!... Waartoe? Er zijn anderen
genoeg, die u op dat alles wijzen zullen - d.w.z. de één op de neerslachtigheid en de
ander op het en-train, al naarmate de recensenten zelven zich min of meer neerslachtig
of opgewekt gevoelen! Ik voor mij ben van meening dat in de kunst als in de natuur
- denk aan vrouwen! - het droevig-mooi niet iets minders is dan het vroolijk of
opwekkend-mooi. Het eenige waar het maar op aankomt is de mooi-heid zelve!
H.R.
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Sara Bouterse, De Vervulling, Amsterdam, Scheltens en Giltay, zonder
jaartal.
Sara Bouterse heeft, als ik mij niet zeer bedrieg, inderdaad in Elsevier's Maandschrift
gedebuteerd. Dit is zelfs nog niet zoo héél lang geleden. Toch al lang genoeg om in
dit nieuwe boekje van haar - het tweede pas; mejuffrouw Bouterse is geen
veelschrijfster - naar ontwikkeling, naar vooruitgang te zoeken. Welnu, die zijn er,
zonder twijfel, die blijken al dadelijk uit de taal van dit romannetje, en, ten slotte,
ook uit het geheel.
Sara Bouterse deed zich, al door haar eerste proeven, kennen als een fijn- en
teergevoelige natuur, uiterst vatbaar voor stemming, lichtelijk melancholisch
aangelegd, en in haar kunst vooral naar troost zoekend, een steun, een houvast en wie weet! - een levensdoel. In haar kunst, die hierin bestond: zij wroette en tastte en
tuurde in zich zelf en
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anderen naar de innerlijke, de echte motieven, van handelingen zoowel als van
misschien haast nog moeilijker verklaarbare passiviteit; zij trachtte na te gaan wát
er nu e i g e n l i j k gebeurde in de zielen b.v. van een jong verloofd menschenpaar
dat - uiteengaat, van een jongen man die behoefte voelt aan liefde, maar de kracht
en het élan mist zelf verliefd te worden; zij ontleedde en beschreef zulke heimelijke
gebeurtenissen, en dat wel zoo conscientieus en aandachtig, en vooral: zoo moedig
en doortastend als maar zelden bij vrouwen voorkomt. De deemoedige kracht waarmee
zij haar, vaak zeer ontmoedigende, ja schijnbaar troostelooze, conclusies aanvaardde
en er de droeve schoonheid van gevoelen deed, verbaasde en wekte sympathie - die
echter maar zelden tot warme bewondering stijgen kon.
Dat kwam door een groote fout - die zij toen had en natuurlijk nu nòg heeft, want
zoo spoedig krijgt men dergelijke fundamenteele hebbelijkheden niet onder de knie
- en die bestond in overijling, in haar te vlug en koortsig werken, haar nonchalance,
haar slordigheid daardoor. (Ik kan met te grooter vrijmoedigheid over deze dingen
spreken, nu een verbetering al zoozeer merkbaar is). De compositie van Sara
Bouterse's novellen bleek, vooral in haar eerste schrijfster-jaren, waarlijk al te
gebrekkig. Klaarblijkelijk was zij gewoon aan een verhaal te beginnen, vóór zij
precies wist waar dat mee vervolgen en waar het ten slotte op uit draaien moest. Zij
liet zich maar gaan, vertrouwend op haar ingevingen, haar stemmingen, haar smaak...,
zij beschouwde een novelle of roman niet als een afgesloten handeling, die men in
haar geheel behoort te overdenken, te overzien, te kénnen, alvorens men haar begint.
Vandaar de slapte en verhoudingloosheid in dat eerste werk, de gerekte hoofdstukken,
de haast kleurlooze eentonigheid, de... soms bijna beleedigende nonchalance.
En ook deze fout (als nu, gelukkig, de vooruitgang) men merkte haar dadelijk als
men iets van haar te lezen begon. Zooals zij met haar novellen deed - aanvangen
voor ze klaar waren in haar hoofd - zoo vatte zij ook iedere periode, iederen volzin
aan. Hoeveel zinnen, hoeveel ‘scènes’ ook, liet zij eenvoudig half-weg in de steek,
een schijnbare aanvulling zoekend in puntjes en streepjes, hoeveel woorden bleken
volkomen ondoordacht neergepend te zijn, hoeveel malen ook gebeurde het haar,
dat zij maar neerschreef zoogenaamde opmerkingen en beweringen, die zij volstrekt
niet kon volhouden, en dan ook eigenlijk geenszins zoo geméénd had. De woorden
ontsnapten haar, zij had geen stuur over haar pen, in opwinding en nervositeit werkte
en wérkte zij - gansche nachten door misschien! - en alleen de durchschnitt-lezer,
die leest zonder zich rekenschap te geven van wat er nu eigenlijk precies staat, die
maar over de bladzijden heenvliegt en tevreden is als de beteekenis van het geheel
niet al te vaag tot hem doordringt, hij (of zij) alleen kon van haar werk genieten,
zonder het telkens, eenigszins ontstemd en wrevelig, uit de hand te leggen.
Ik zeide het reeds, deze haar hoofdfout, het niet lang en diep genoeg overdenken
van haar onderwerp, of liever: van den roman of de novelle die zij w i l g a a n
schrijven - want, zoovelen vergissen zich in dit opzicht, een tafel is iets anders dan
een stuk hout en een roman iets anders dan de materie van een roman - dit niet tot
rijpheid brengen van haar vrucht voor ze die afwerpt, het is Sara Bouterse nog altijd
eigen. Men behoeft maar weinige bladzijden van dit nieuwe boekje met aandacht
door te lezen om dat te ontdekken.*) Het is soms of deze schrijfster *) Blz. 1. Oogen worden niet ‘toegerimpeld’; integendeel immers, de oogleden rimpelen zich
wanneer de oogen opengaan. Men kan een laken in elkaar ‘fronselen’, maar niet ‘uit zijn
kreukelige plooien fronselen’. Blz. 2. Het zinnetje: ‘Het kleine kamertje, met zijn opschik
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als de meeste van haar vrouwelijke en niet weinige van haar mannelijke collega's
trouwens - het ongevoelig, onartistiek en dus antipathiek acht, een sentiment of
stemmings-aanvoeling om te zetten in een zuivere en begrijpelijke gedachte, voor
zij die neerschrijft. En toch kan men enkel gedachten opschrijven, en geen gevoel.
Het misbruiken van termen als ‘verklankt gevoel’, ‘gestolde ontroering’ door critici
en andere litteratoren kan hier wel schuld aan hebben. Het denken dient om zich met
juistheid rekenschap te geven van wat men ziet, hoort, gevoelt of, op welk andere
wijze dan ook, in zich zelf, in zijn omgeving of in zijn verbeelding waarneemt. En
het schrijven om aan die gedachten den juisten, vasten, en voor anderen begrijpelijken
vorm te geven.
Sara Bouterse is vooruitgegaan. Haar taal in ‘De Vervulling’ is aanmerkelijk beter
dan in haar vroegere schrifturen. En ook als geheel is deze compositie veel beter
geslaagd. Het innerlijk leven van Bertha, de hoofdpersoon in dit romannetje, Bertha
met haar onbestemd en toch zoo heftig verlangen, haar ‘sehnsucht’, schijnbaar en
tijdelijk ‘v e r v u l d ’, maar toch eigenlijk altijd blijvend, als een schrijnende, nimmer
uitgebloede wonde - het werd ons uit dit, nog geen 200 bladzijden bevattend, boekje
ten volle duidelijk. Maar dit eenvoudig zieleleven had ons ook uit 50 of 60 bladzijden
duidelijk kunnen worden. De schrijfster heeft dan ook méér willen geven. Zij heeft
ons het wezen harer hoofdpersoon uit haar geboorte en omgeving willen verklaren,
zij heeft een roman willen schrijven, een roman, die ons toch altijd een klein wereldje
openbaren moet, een wereldje, waarin de gróóte wereld zich spiegelt, dat van die
groote wereld een deel, maar tevens een soort zinnebeeld is. Hierin is zij niet geslaagd.
Sara Bouterse's gedachten over het liefdesgeschiedenisje van haar Bertha hebben
zich wel zuiver afgesponnen, maar die over de ouders van 't meisje, haar broer en
zusters, over al wat niet onmiddellijk die liefdesgeschiedenis betrof, zij zijn chaotisch
gebleven. Hier en daar is een stemming aangeduid. Maar daar is het ook bij gebleven.
Van karakteriseering der bijfiguren, ook van den man dien Bertha liefheeft, geen
spoor.
Doch het eenvoudig verhalen van die korte liefdeshistorie vergoedt waarlijk veel,
bijna genoeg. Sara Bouterse behoeft maar door te gaan op het pad der zorgvuldige
overpeinzing en der nauwkeurige verwoording om ons inderdaad smaakvolle novellen
en romans op te disschen. Zij hoede zich daarbij vooral voor precieusigheid.
Mooi-doen is niet altijd hetzelfde als goed-doen. Zij hoede zich voor de critici, die
de ‘ontroerende gevoeligheid’, de ‘doezelende nuances’ van haar taal prijzen.
‘Doezelende nuances’ zijn uit den booze; wie iets zuiver gevoelt, en goed weet wat
hij voelt, kan het klaar en helder zeggen. En een ‘ontroerende gevoeligheid’, zich
uitend in gestamel, is waarlijk enkel genietbaar voor sentimenteele bleekneuzen, die
het leven niet aandurven en zich zoo gaarne de oogjes dichtdrukken met het zijden
zakdoekje der poeteloerige dweeperij. Maar Sara Bouterse is van een ander ras. Haar
van enkele studieplaten aare den wand, in een hoek een antiek dof-bruin kastje, waarop een
glansgroene gemberpot, en daarnaast een koperen kandelaar, als een schoonheidsverlangen
opleefde uit de berusting van 't goedkoope, kleurlooze meubilair, leek Bertha bijna goed en
gezellig, zoo, in dat rozige glanzen...’, dit zinnetje deugt in 't geheel niet; het is op goed geluk
begonnen, maar de schrijfster raakte verward in den chaos van haar gedachten. Bl. 5: ‘Het
schallend “goeie morgen” van Miep's hooge stem, flitste door de trage zwijging der
morgen-stille kamer als een tarting der telaatkomers’. Hier is een poging tot mooi-doen die
geheel mislukte. Er zijn (helaas) nog al vele zulke pogingen. Laat ons toch eenvoudig zeggen
wat wij te vertellen hebben, juffrouw Bouterse!
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eerlijkheid en moedige zelf-analyse zal haar wel veilig voeren langs dien
aantrekkelijken afgrond van het ‘vague de l'âme’.
H.R.

Esjee, De Sprong in het Duister, Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon
1909.
E s j e e - zoo vermeldt het titelblad - is de schrijfster van ‘Kinderen van hun tijd’,
‘Levenswijding’, ‘Octo’, romans (?) die ik niet ken, maar die ongetwijfeld zekere
beroemdheid genieten binnen de kringen van leesgezelschap- en
leesbibliotheek-klanten. E s j e e immers schrijft heelemaal in den toon en op de wijze
die zulke klanten pleegt te behagen. Zoo met die gezellig-praterige slapte en een
absolute maling aan ‘wat ze tegenwoordig dan kunst of litteratuur noemen’, hè
jufffrouw? En haar onderwerp ook, het is precies hetzelfde waarover al die duizenden
wat oudere of wat jongere dametjes, die ‘zooveel van lezen houden’, maar nooit van
Van Looy gehoord hebben en Streuvels ‘taai’ vinden de meewarig-ernstige, peuterig
gekapte hoofdjes plegen te schudden, als ze 't er met mekaar over hebben, dat het
huwelijk toch maar een sprong in het duister is, en dat de mannen zich zoo anders
kunnen voordoen dan ze zijn,... en zoo voort.
H.R.
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Patroons leergangen.
Het is een verblijdend teeken dat in de laatste tien jaren de aandacht zoowel van
particulieren als van de regeering op het ambachtsonderwijs gericht is. In tal van
plaatsen, waar het bevolkingscijfer dit maar eenigszins mogelijk maakt, worden
ambachtsscholen opgericht, of minstens de bestaande avond-teekenscholen of
burger-avondscholen in dier voege gereorganiseerd, dat het speciale vakonderwijs
de meeste uren in beslag neemt.
Zoodoende wordt de aanstaande werkman wel in de gelegenheid gesteld zich op
de eenvoudigste wijze de kennis van zijn vak, zoowel de theoretische als de praktische,
eigen te maken. En de bezwaren die men tegen het ambachtsonderwijs heeft - dat de
jongens verwend zijn, door te goede werkplaatsen, door uitstekend materiaal en de
beste gereedschappen, dat zij theoretisch boven den gewonen werkman staan, doch
diens geroutineerdheid nog missen - zij wegen wel op tegen de voordeelen van een
dergelijke, meestal driejarige voorbereiding, wanneer men deze eens vergelijkt met
de eerste drie jaren die een jongen van gelijken leeftijd bij een baas doorbrengt.
De tijden toch dat een baas zelf werkte, zelf zijn knecht en leerjongen voorging,
dat hij in meesterschap boven de anderen uitmuntte, zij zijn voorbij, of, zoo nog in
kleine plaatsen of ten platten lande dit stelsel bestaat, dan brengen crediet,
concurrentie, reclame dikwijls mede, dat de zaak hoe langer hoe meer wordt
uitgebreid, dat de baas patroon wordt en hij zijn tijd moet besteden aan administratie,
contrôle over zijn personeel, besprekingen met zijn werkgevers enz. enz.
Uit dezen gang van zaken volgt nu langzamerhand van zelf, dat aan den patroon
geheel andere eischen gesteld worden, hij moet, in zekeren zin, meer koopman zijn,
een goeden ‘kijk’ op de dingen hebben, weten h o e zijn relaties uit te breiden, h o e
zijn zaak bekend te maken; de handelsgeschiktheid treedt dus meer en meer op den
voorgrond, en dit ten koste van de vakkennis.
En hoe uitgebreider de zaken worden des te minder tijd blijft er over om zich met
de bijzonderheden van het vak bezig te houden en de ‘directeur’ komt alzoo geheel
de plaats van den vroegeren baas en patroon vervangen. Wij willen aannemen, dat
onze tijd een zeer groote productie noodig maakt en het goed ‘beheeren’ van een
zaak op het oogenblik van het grootsche belang is, wij willen zelfs dadelijk toegeven
dat velen vakmenschen hiertoe de eigenschappen ontbreken; maar aan de andere
zijde missen juist het grootste deel der zakenleiders de noodige praktische en degelijke
vakkennis.
Hun optreden, hunne welbespraaktheid, hun zakenkennis op het punt van
begrootingen en becijferingen is voor hen alles, het overige laten zij over aan hun
personeel, aan een goeden meesterknecht, en buitendien zijn zij overtuigd, dat
doorgaans hunne klanten nog minder van de finesses van hun vak op de hoogte zijn
dan zij zelven. Begint een klant te twijfelen aan deugdelijkheid van het werk, aan
tijd van aflevering bijv. dan weten zij zich er doorgaans wel met eenige voor een
leek onverstaanbare vaktermen uit te redden. Maar o wee wanneer die leek blijkt iets
meer op de hoogte van het vak te zijn, beter met de finesses vertrouwd dan de
directeur, die toch zijn positie moet handhaven, dàn komt toch leelijk zooals men
dat wel noemen wil, de aap uit de mouw. Is de man in kwestie niet te veel overtuigd
van zijn eigen voortreffelijkheid, dan zal hij nu bemerken, dat hij toch in enkele
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dingen, zijn zaak betreffende, beslist te kort schiet, maar hoe zich de noodige kennis,
dikwijls slechts van een bepaald onderdeel van zijn vak, eigen te maken.
Doorgaans kunnen aanstaande patroons, zelfs wanneer zij betrekkelijk jong zijn,
er niet den tijd van afnemen voor eenige jaren studie. De opleidingsscholen, wij
denken hier aan ambachtscholen, daargelaten dat deze zich, behalve de
bouwambachten, nog slechts tot twee, drie vakken beperken, gaan, krachtens hun
program, in den regel niet verder dan
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de opleiding van den werkman, dus hadden zelfs als vóórstudie maar matig nut
kunnen stichten, en den tijd, mogelijk anders toch dáár doorgebracht, is nu op een
H.B.S. besteed.
Een zekere beschaving, door algemeene ontwikkeling, wordt voor een toekomstig
directeur van nog meer belang geacht dan gewone vakkennis, welke laatste dan maar
na de H.B.S.-jaren moet worden opgedaan. Maar waar? op de ambachtscholen - gaat
niet! Op de werkplaatsen? iemand met einddiploma H.B.S.? - gaat ook bezwaarlijk.
Er rest dus een opleiding of studievolmaking in het buitenland waar, hetzij op
particulier initiatief, hetzij verbonden aan een of andere onderwijs inrichting
afzonderlijke patroonsleergangen worden gehouden. Somtijds zijn dit cursussen van
een half jaar, van drie maanden wel eens, waarin slechts een onderdeel van een vak
wordt behandelt, en al kan men natuurlijk van de betrokken leerlingen niet verwachten
dat zij in dien tijd vakman zouden geworden zijn, toch helpt het hun bij het besturen
van hun eigen zaak.
Laat ons slechts even een voorbeeld nemen dat nog al voor de hand ligt. Een
uitgever - heeft, afgescheiden van zijn meerder of minder doorzicht en
koopmansschap, andere kwaliteiten noodig van meer technischen aard, die met het
maken van boeken in het nauwste verband staan. Hij heeft te maken met den
papierleverancier, met den drukker, den zincograaf, den binder, en is gehouden al
deze menschen volkomen te vertrouwen, wijl hij niet controleeren kan. Hij moet
afgaan op hunne adviezen of deze vergelijken met die van hunne concurrenten, van
wie zelfs de mogelijkheid niet is uitgesloten dat ook z i j slechts b e h e e r d e r s zijn
der zaken. Het is hem in de meeste gevallen, laat ons zeggen bij een minder goeden
cliché-afdruk, onmogelijk vast te stellen of de fout hier schuilt bij den drukker, den
clicheur of de papierleverancier. De drukker zal gaarne de schuld geven aan het
papier, vooral wanneer hij het zelf niet geleverd heeft, of anders aan den cliché-maker
en wellicht ook aan den inktfabrikant. Niet uitgesloten is echter, dat de verschillende
samenwerkende factoren in deze wel deugdelijk zijn, maar dat de cliché op ander
papier beter tot zijn recht komt, en het papier voor goeden afdruk andere inkt behoeft.
Een louter technische kwestie dus waarvoor vakkennis noodig is. En al is het natuurlijk
ondenkbaar dat een uitgever dit alles in finesses weet, toch zou het voor hem van
veel waarde zijn, indien hij er voldoende notie van had, al was het alleen maar om
eenig recht van spreken te hebben.
Wilt gij een ander geval, neem den directeur eener aardewerkfabriek, die
afhankelijk is van zijn kleileverancier, van de firma die hem zijn glazuren bezorgt
en, dit mogen wij aannemen, wel door vele proeven de eigenschappen der kleisoorten
uit elkaar kent, maar niet genoeg vakkennis bezit om de oorzaken van verschil in
kleur bij bakken, van barsten bij warmtegraad enz. enz. te kunnen nagaan. Hij kan
hiervoor een techniker in dienst nemen, zeer zeker, maar de onderhandelingen,
afspraken met architecten bijv., worden gevoerd door den directeur, bij wien
eventueele reclames inkomen.
Zoo zouden wij voort kunnen gaan en noemen directeuren van chemigrafische
inrichtingen, van zoo menige fabriek, van kunstnijverheidszaken. Voor hen zoude
patroonsleergangen wellicht nut kunnen hebben, hetzij als een voorbereiding voor
hun later werk, hetzij tot aanvulling hunner kennis zoodra zij bemerken in finesses
van het vak te kort te schieten. Ik denk mij cursussen waar wel praktisch gewerkt
kan worden, maar vooral theoretisch de zaak duidelijk gedemonstreerd wordt. Zou
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het misschien op den weg liggen van ambachtsscholen om in dier voege
zomercursussen te organiseeren? Of zijn wellicht de vele bonden en vakvereenigingen
er op aangewezen, die nu er meer naar streven de materieele belangen van hunne
leden te bevorderen, maar dan op ruimer schaal nut zouden kunnen stichten.
Hoe het zij de zaak lijkt mij wel de moeite waard om eens nader te overwegen.
R.W.P. JR.
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MOERKERKEN JR.

343

AVOND, door JOHAN LUGER
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BELGISCHE STEDEN (OUDE), door
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illustratiën
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345
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illustratiën
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BOEKBESPREKING, door H.R., met 7 65, 137, 209, 282, 354, 425
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DROOM OF WERKELIJKHEID, door 204
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DROOM, door AMELIE DE MAN

412

IDYLLE, door A. ALETRINO
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IN HET LAND VAN NATUUR EN
85
MYSTERIE, door C. SNABILIÉ, met 10
illustratiën
INTÉRIEUR, door JEANNE C. VAN
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HANS MARTIN, met zelfportret en 12
andere illustratiën
KALENDERS, door R.W.P. JR.

431

KERKEN (NEDERLANDSCHE), door 28
A.W. WEISSMAN, VIII, De St.
Laurenskerk te Alkmaar, met 7
illustratiën
KLEINE LIEFDE, door HERMAN
MIDDENDORP

136

KUNST EN NIJVERHEID, door R.W.P. 143
JR.
LEVENSMOED, Sonnet, door J.PH. VAN 342
GOETHEM
LIEFDES NADERING, door LAURENS 63
VAN DER WAALS
MIDDELEEUWSCHE PLASTIEK (EEN 1
COLLECTIE), door J.B. VAN STOLK, II,
met 18 illustratiën
NAAM VAN DEN MAKER (DE), door 215
R.W.P. JR.
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PASSIONSSPIEL (EEN INDRUK VAN
HET), door TOP NAEFF, met 7 illustratiën
ONTWAKING, door J. EVERTS

421
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met 8 illustratiën
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R.W.P. JR.
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KAREL VAN DE WOESTIJNE, met portret
en 12 illustratiën
SONNETTEN (VIER), door HEIN
BOEKEN

404

SONNETTEN, door HÉLÈNE SWARTH
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SPANJE (HERINNERINGEN AAN),
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TOLEDO, met 5 illustratiën naar
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375

TOCH THUIS, door FREDERIK
BLOEMINK

259

VERLANGEN, door JOHAN LUGER

40

VERZEN, door P.N. VAN EYCK

186

WITT (EEN PRAATJE OVER JAN DE), 101
door JOH. H. BEEN, met 8 illustratiën
ZEEHELDENGRAVEN IN DE ST.
174, 231
LAURENSKERK TE ROTTERDAM
(DE), door H.W. DE JONG, I en II, met 13
illustratiën
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illustratiën

238
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Bladz.
41

ALETRINO, A.

IDYLLE

BEEN, JOH. H.

EEN PRAATJE OVER JAN DE 101
WITT

BLOEMINK, FREDERIK TOCH THUIS

259

BOEKEN, HEIN

VIER SONNETTEN

404

BRUNT, ATY

NELLIE BODENHEIM

217

BRUNT, NINI

DE TERUGKEERENDE

351

CLERQ, ELLEN DE

DE TIJGER

280

EVERTS, J.

ONTWAKING

421

EYCK, P.N. VAN

VERZEN

186

FRANSEN PZN., J.

DE PASSIE IN DE
FRANSCHE KUNST DER
MIDDELEEUWEN

395

GOETHEM, J.PH. VAN

LEVENSMOED

342

GRESHOFF, JAN

POËZIE

338

GIJSBERTI HODENPIJL, DE FRANSCHE
C.F.
OVERHEERSCHING

250, 307

H.R.

ADRIAAN VAN OORDT
1865-1910

353

H.R.

BOEKBESPREKING

65, 137, 209, 282, 354, 425

JASPER, J.E.

CERAMISCHE KUNST IN
383
DEN INDISCHEN ARCHIPEL

JASPER, J.E.

EEN VERZAMELING
OUD-CHINEESCH
PORCELEIN

JONG, H.W. DE

DE ZEEHELDENGRAVEN IN 174, 231
DE ST. LAURENSKERK TE
ROTTERDAM

LEYDEN, JEANNE C.
VAN

INTÉRIEUR

191

LOON, FRITS VAN

EEN KEUZE

126

LOOY, JAC. VAN

ACHTER DE BAAR VAN
ADRIAAN VAN OORDT

403

LUGER, JOHAN

VERZEN

37, 40

169
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MAN, AMELIE DE

HET EINDE VAN DEN
LAATSTEN DROOM

MARTIN, HANS

JOZEF ISRAËLS IN VENETIË 145

MIDDENDORP,
HERMAN

KLEINE LIEFDE

MOERKERKEN JR., P.H. AHASVERUS' GRAF
VAN

412

136
343

MOES, WALLY

DE UITVAART VAN SIJMEN 408
STROOP

MOES, WALLY

EEN MOEDERHART

MOES, WALLY

OP HECHTEN GRONDSLAG 275

NAEFF, TOP

EEN INDRUK VAN HET
OBERAMMERGAUER
PASSIONSSPIEL

POT BZN., MR. C.W.
VAN DER

OUDE BELGISCHE STEDEN 18

R.W.P. JR.

DE NAAM VAN DEN MAKER 215

R.W.P. JR.

EEN NIEUW PRENTENBOEK 71

R.W.P. JR.

EIGENDOMSRECHT

359

R.W.P. JR.

KALENDERS

431

R.W.P. JR.

KUNST EN NIJVERHEID

143

REDELÉ DE NEGRI,
MARIE

BLOEITIJD

345

RUYS, JOHS.

MINDER BEKENDE
EETBARE ZWAMMEN

238

SCHARTEN, CAREL

DE BEELDHOUWERES
THÉRÈSE VAN HALL

73

SINIA, J.G.

HERINNERING

38

SNABILIÉ, C.

IN HET LAND VAN NATUUR 85
EN MYSTERIE

STEENHOFF, W.

DE COLLECTIE DRUCKER
IN HET RIJKSMUSEUM

361

STOLK, J.B. VAN

EEN COLLECTIE
MIDDELEEUWSCHE
PLASTIEK

1

SWARTH, HÉLÈNE

SONNETTEN

113

VETH, CORNELIS

FRANSCHE PRENTKUNST IN 321

119
160

DE NEGENTIENDE EEUW

VERSCHOREN, FRANS DROOM OF WERKELIJKHEID 204
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WAALS, LAURENS VAN LIEFDES NADERING
DER

63

WEISSMAN, A.W.

NEDERLANDSCHE KERKEN, 28
VIII, ALKMAAR

WIGGERS VAN
IJSSELSTEIN, B.P.

HERINNERINGEN AAN
SPANJE

375

WOESTIJNE, KAREL
VAN DE

ADONIS

269

WOESTIJNE, KAREL
VAN DE

THÉO VAN RIJSSELBERGHE 289

Buiten-tekstplaten.
‘ALS MEN OUD WORDT’,
PHOTOGRAVURE NAAR DE SCHILDERIJ
VAN JOZEF ISRAËLS (RIJKSMUSEUM)

Tegenover bladz.
145

‘BRUMES D'OCTOBRE’, LICHTDRUK 289
NAAR DE SCHILDERIJ (VEERE) VAN THEO
VAN RIJSSELBERGHE
DE KRONING DER MAAGD,
ENGELSCH XIVE EEUWSCH
ALBAST-RELIEF (No. 434)

1

‘DROOMENDE JONGEN’,
73
REPRODUCTIE NAAR EEN STUDIE IN GIPS
VAN TH. VAN HALL
ILLUSTRATIE VAN N. BODENHEIM 217
VOOR ‘DE JAM-E-JAM-NUMAI’.
(DRIEKLEURENDRUK)
‘KIPPETJES VOEREN’ (1866),
PHOTOGR. NAAR DE SCHILDERIJ VAN
JACOB MARIS (RIJKSMUSEUM)

361
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t.o. 1

DE KRONING DER MAAGD
ENGELSCH VEERTIENDE-EEUWSCH ALBAST-RELIEF
(No. 434).
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Eene collectie middeleeuwsche plastiek
door J.B. van Stolk.
II.
Viollet le Duc schrijft op pagina 367 van het 9de deel zijner ‘Dictionnaire de
l'Architecture: Le mouvement des esprits religieux vers la culte de la Vierge acquit
pendant le XIIIe siècle une importance telle, que parfois le haut clergé s'en émut;
mais il n'est pas possible d'aller à l'encontre.’

VROEG

14DE EEUWSCHE ITALIAANSCHE MADONNA (NO. 77)

In dezen zin van den bij uitstek tot beoordeelen der middeleeuwen bevoegden
geleerde ligt de verklaring der verandering van de beteekenis der madonna in de
beeldhouwkunst. Van attribuut bij de afbeelding van onzen Heiland als kind wordt
de figuur der Maagd in de XIIIde eeuw allengs tot hoofdpersoon verheven en in de
XIVde eeuw zien wij haar beeld als bewuste vertegenwoordigster van den nog
onbewusten goddelijken Zoon, min of meer als eene Koningin-Regentes, die de aan
het Koningschap toekomende eerbewijzen tijdens de minderjarigheid van den Koning
in ontvangst neemt. En die hoedanigheid zal haar in latere eeuwen bijblijven als zij
wordt voorgesteld met het kindeke in hare armen of op haar schoot. Mijne XIVde
eeuwsche madonna's geven een typisch overzicht van de gelijdelijke verandering,
waarbij ook opgemerkt moet worden, hoe het verband tusschen moeder en kind meer
en meer tot uitdrukking komt, als het ware om aan te geven waaraan het recht op
aanbidding ontleend is. In het begin is de voorstelling nog zeer onder Byzantijnsche
invloeden, wat uitkomt bij No. 77, eene Italiaansche madonna van gepolychromeerd
hout, hoog 113 cM., die misschien nog uit de laatste jaren der XIIIde eeuw dateert.
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De voeten staan nog typisch symmetrisch, doch de kleine Christusfiguur is op een
knie gezeten, niet meer in het midden van den schoot. Het gelaat der madonna toont
het meest de komende verandering. Het strakke der vroege madonna's is verdwenen
en een lachende trek is merkbaar. No. 79, een zeer fijn Fransch beeld uit het begin
der eeuw, geeft in het gelaat een nog meer op den voorgrond treden der
persoonlijkheid van de Maagd aan. Het is van hout met restes van polychromie, 78
cM. hoog, interessant met het oog op de zeer schoone stofuitdrukking van het dunne
kleed.
De belangrijkheid der verandering in de plaats, die de madonna inneemt, springt
echter
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eerst in het oog bij de staande madonnas van het midden en het einde der eeuw, bij
de marmeren madonna, No. 168, groot 69 cM. en mijne groote steenen Maagd van
1 meter 62 cM. No. 510. Het zijn beide Fransche beelden van buitengewoon hoog
staande techniek. In beide beelden is de conventioneele, eenigszins scheeve stand
op te merken, die het dragen van het kindje moet accentueeren, maar bij geen van
beide is die stand gechargeerd, zooals bij vele Duitsche beelden der XIVde eeuw,
waar men zelfs bij niets zwaars dragende mansfiguren, de halve S-vormige buiging
zien kan.
Bij No. 510 komt zeer sterk de innige band tusschen moeder en kind op den
voorgrond en de liefelijke aanhaling van de moeder door het Christuskindje is zeer
typeerend voor wat ik hierboven aanvoerde.

FRANSCHE MODONNA, EERSTE HELFT DER

14DE EEUW (NO. 79).

No. 168 is dan ook vroeger; zagen wij het niet aan de behandeling van het haar,
aan de eenvoudigere tunica, wij zouden het kunnen constateeren aan de minder
geprononceerde verhouding tusschen moeder en kind.
Die intieme verhouding komt in eene onovertroffen wijze tot uitdrukking in een
marmeren reliefgroep van de madonna met het kindje, dat laat XIVde eeuw ontstaan
is en dat afkomstig is uit de vroegere abdij van Cambron-Casteau bij Mons. Dit
juweeltje heeft in een nis gestaan, maar heeft toch zeer door het weder geleden, de
maagdfiguur is 40 cM. hoog, de nis was 40 × 23 cM. Ik geef van dit stuk onder No.
683 eene afbeelding.
Uit de aanhaling van Viollet le Duc, waarmede ik mijn artikel begon, leest men,
dat de Clerus zich voegde naar de volkseischen en zich in zijn gedragslijn liet leiden
door de geestelijke behoeften der menigte, waarmede hij in nauw contact was.
Trouwens, hoe kon het ook anders! In de westersche Christelijke kerk heeft de
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geestelijkheid nooit eene aparte kaste gevormd; zij kwam voort uit het volk en bracht
telkens vernieuwd de volksbegrippen in hare organisatie over. Het dogma kon
verouderen, doch de interpretatie er van werd beïnfluenceerd door de steeds
veranderende volks-opvattingen. En als ik zoo doordenk, vraag ik mij zelve af: mag
men wel aan de kerk de tekortkomingen der geestelijkheid in hare bedorven dagen
wijten, of moeten wij in eigen boezem grijpen en bekennen, dat wij zelve bedorven
waren, wij, het volk, en met ons onze zonen, die het geestelijke kleed droegen. Mogen
wij wel de kerk met de bloedschuld belasten, van de brandstapels der ketters en der
heksengedingen, of moeten wij eerlijk bekennen, dat onze burgerlijke rechtsplegingen
met hare folteringen het bewijs zijn, dat wij zelve dat bloed wenschten, dat onze

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 20

3
voorzaten in hun zucht naar onbeschaafde emotie om slachtoffers riepen, zooals bij
vele negerstammen en Zuidzee-eilanders nu nog het geval is. (Wat er in de
Nederlanden geschied is tijdens de Spaansche overheersching valt buiten deze
beschouwing. De leiders der rechtsprekende geestelijkheid waren of vreemdelingen
of Nederlanders onder moreelen dwang van Spanje; gelijkgestemdheid met het volk
verviel dus; de toestand hier te lande was er dan ook een van een volk, dat door
vreemden onderdrukt werd).
De lezer moge mij deze ontboezeming ten goede houden. Onwillekeurig dringt
zich bij het beschouwen mijner beelden, de vraag bij mij op: ‘Hoe is het te verklaren,
dat in een tijd, waarin zooveel slechts en wreeds in naam der kerk plaats vond, zoo'n
hoogstaande kunstzin met en door de kerk ontstaan kon, dat madonna's gemaakt
werden, waarin zooveel liefde en zachtheid neergelegd is, en dan kom ik tot
verklaringen als de bovenstaande, die mij duidelijk maken, dat de misbruiken in den
grond der zaak de kerk niet raakten, maar tevens, dat eene madonna-culte zich opdrong
om de kerk te kunnen zien in hare volle reinheid, haar licht ontleenende aan het
visioen van dien Kerstnacht te Bethlehem nu twintig eeuwen geleden: ‘Een armoedige
stal en in het midden daarvan, omgeven door bovennatuurlijken glans, de
Maagd-Moeder gezeten met op den schoot het kleine kindje, waaruit dat wondere
licht straalde.’
Zoo zag de beeldsnijder der late middeleeuwen zijn ideaal, dat zoover van hem
af, toch zoo dicht bij hem stond, want in de diepte zijner ziel, onbewust opgenomen
en vergeten was het beeld zijner eigen moeder bewaard, die eerste diepe impressie,
die hij zonder het te weten teruggaf in den glimlach zijner madonna's en daarom zijn
ze zoo treffend, die madonna's van den eenvoudigen, geloovigen kunstenaar van de
XIVde eeuw. Ze hebben het echte der werkelijkheid naast het mysterieuse van het
visioen.

MARMEREN FRANSCHE MADONNA, MIDDEN

14DE EEUW (NO. 168).
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Viollet le Duc schrijft verder op pag. 367 9de deel der Dictionnaire de l'Architecture:
‘Pour le peuple, la Vierge redevenue femme, avec ses élans, son insistance, sa
passion active, sa tendresse de coeur, trouvait troujours le moyen de vous tirer des
plus mauvais cas, pour peu qu'on l'implorait avec ferveur. Dans les légendes des
miracles dus à la Vierge, si nom breuses au XIIIe siècle, parfois poétiques, souvent
puériles, il y a toujours un coté gaulois.’
De bevestiging der opvatting van den Franschen schrijver vindt men in legio
legenden der XIIIde - XIVde eeuw (broeder Cesarius van Heisterbach en anderen).
De naïeve familiariteit, waarmede de vertellers de menschen met
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de Heilige Maagd laten omgaan en deze op hunne eenvoudige liefde laat reageeren,
getuigen op touchante wijze voor de eigenaardige vereering der madonna.
Ter illustratie een lang geleden aangetroffen legende van een meisje, Cathrijne,
dat tot de maagd een vurig gebed richtte, om het kleine Jezus-kindje te mogen dragen.

STEENEN FRANSCHE MADONNA, TWEEDE HELFT

14DE EEUW (NO 510).

De madonna, getroffen door het onschuldige verlangen van het meisje, waaruit
de liefde voor Jezus zoo aandoenlijk sprak, daalde van het altaar neder en legde het
knaapje in de armen van Cathrijne.
Ik stel mij de liefelijkheid van de groep voor: het van geluk stralende jonge,
eenvoudige meisje, het lachende kindje voorzichtig dragende en daarnaast glimlachend
de hemelsche moeder, gekroond en met de traditioneelen blauwen mantel om de
koninginne-gestalte, mede-voelend en mede-genietend. Dat samen verheugen van
de Gode-gekroonde en het menschenkind is eene litéraire trouvaille, die met een
enkelen trek beter de verwantschap van den mensch met Godheid teekent, dan de
meest doorwrochte preek zoude kunnen doen, een meesterstukje, dat slechts in het
brein van den Gothieker ontstaan kon, hij zij dan visionnaire of phantast.
Hoe de legende verder verloopt, herinner ik mij niet juist meer Ik vermeen, dat
het meisje kort n a het boven verhaalde, stierf, maar wat ik mij wel herinner is, dat
de pointe van het verhaal het wonder was, dat het madonna-beeld de gelaatstrekken
van Cathrijne aannam met den gelukzaligen lach, die zij had, toen zij het Jezus-kindje
droeg.
Hier dus ook weder dienzelfden drang naar eene menschelijke voorstelling der
madonna als waarvan Viollet le Duc getuigt.
Het feit, dat men de heiligen liet deelen in de populariteit der maagd, is niet te
verwonderen en zelfs, dat men God de Vader in de verhalen eenigszins gemoedelijk
voorstelde, is als consequentie begrijpelijk, maar zeer curieus is het voorkomen van
den behaarden aartsvijand als vertrouwelijke makker der menschen. Hierbij wordt
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hij steeds in de maling genomen en ontelbare malen moet hij zijn staart verliezen,
die tusschen deuren of deksels achterbleef bij de streken dien de heiligen en niet
minder de luchtige bonvivants dier dagen met Satanas uithaalden. De middeleeuwsche
novellist, als ik hem zoo noemen mag, wist wel hoe hij zijne lezers bevredigen moest
en de duivel zoude hij niet gaarne gemist hebben. Zeer nauw verband met de legenden
hadden de bekende passiespelen. Heel stijf en vormelijk waren die vertooningen
veelal ook niet. Op eene laat XIVde eeuwsche schilderij, die ik bezit, komt eene
voorstelling voor van Petrus en Paulus, die buitengewoon veel aan een poppenkast
doet denken. Onder No. 584 geef ik hier eene afbeelding van.
Dat de madonnavereering samenvalt met de democratische strooming die van het
midden der XIVde tot het midden der XVIde eeuw in de annalen aangeteekend is, is
in verband met mijne beschouwing verklaarbaar. Het embleem van vernieuwing,
van verreining zal wel altijd de moeder, de voortbrengster van het nieuwe leven zijn
en dat de volksgeest
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onbewust deze grondgedachte der godsdienst uit de dogmatieke omhulselen naar
voren bracht en er het vaandel van zijne eigen richting mede teekende, is een
eigenaardig bewijs van het zoo dikwijls instinctief juiste van evolutionnaire
volksdaden, in tegenstelling met het altijd absoluut misse van door hartstocht
benevelde revolutionnaire uitingen. Het zoude interessant zijn na te gaan of soms
analoge toestanden geleid hebben tot de moedervereering in andere godsdiensten,
ik heb hier het oog op de Isis en Kwan Yin vereering.
De Heiland zelve heeft men nooit zoo in het dagelijksche leven teruggebracht.
Het is alsof zelfs in het tijdvak toen de min of meer ongebonden gemoedelijkheid
hoogtijd vierde, de onaantastbaarheid der majesteit van den Godmensch van zelve
sprak en de aristocratie van den grondlegger van onze democratische godsdienst elke
ongepaste toenadering afwees.

MARMEREN ITALIAANSCHE MADONNA, LAAT

14DE EEUW (NO. 683).

Bruist de madonna-voorstelling, als ik mij zoo uitdrukken mag, uit het menschelijk
gemoed op, het teruggeven van de Christusfiguur in een ons bevredigenden vorm is
slechts aan enkele weinige kunstenaars bij Gods genade gelukt. Wij zien dan ook de
grootste kunstenaars, of beter gezegd juist de grootste kunstenaars aarzelen de
voorstelling van Christus te ondernemen. Leonardo da Vinci onder anderen heeft
jaren gewacht voor de inspiratie voor den Christus aan het Avondmaal over hem
kwam.
De voorstelling van Christus heeft van de vroegste tijden van het Christendom af,
de geloovigen bezig gehouden. In de catacomben zijn de afbeeldingen, die van een
baardloozen jongen man. Lentullus beschrijft aan den romeinschen senaat een
schoonen man met wijnkleurig haar en baard, ongeveer zooals de latere traditioneele
voorstellingen aangeven. (Viollet le Duc). Paul Vignon, docteur ès sciences bespreekt
in een boekje getiteld ‘Linceul du Christ’, uitgegeven door Masson, den zweetdoek
die zich in den Kathedraal te Turijn bevindt; daarop komt eene analoge voorstelling
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van het gelaat van Christus voor, het lichaam is minder gemakkelijk te herkennen,
opmerkelijk is het, dat de nagelgaten in strijd met de traditie, niet in de handen, doch
in de polsen, niet in de voeten doch in de enkels en in de hielen zijn te bespeuren.
Die zweetdoek was in 1353 in het bezit der kerk van Lirey in Champagne,
afkomstig van een kruisvaarder. In hooge mate mysterieus, ontdekt in de XIVde eeuw,
de eeuw van het mysticisme, komt mij de zweetdoek toch niet voor eene mystificatie
te zijn, daartegen getuigen de ontraditioneele
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LAAT

14DE EEUWSCHE SCHILDERIJ (NO. 584).

wonden aan polsen en enkels. De mogelijkheid dat een andere gekruisigde met dezen
doek gedekt is geweest, is natuurlijk niet uitgesloten, waar kruisiging de gewone
vorm van terechtstelling was; doch de plaats der nagelwonden, is geen reden dit a
priori aan te nemen. De nageling door het vlak der handen en voeten is zeer weinig
waarschijnlijk met het oog op inscheuring. De Turijnsche zweetdoek is een lang stuk
stof van 4 M. 10 bij 1 M. 40 waarmede het lichaam van voren en van achteren gedekt
was.
De zweetdoek van Veronica (Vera Icon = ware afbeelding) toont slechts het heilige
gelaat.
Maar het portret, als zoodanig, daargelaten, dunkt mij, dat er geen moeilijker
opgave kan zijn, dan den Heiland af te beelden. Bij deze voorstelling toch komen
zoovele schijnbaar met elkander in strijd zijnde gegevens in aanmerking, dat het
volmaakte beeld wel nooit gemaakt zal worden. Toch is het, zooals ik hierboven
reeds zeide, enkelen kunstenaars der middeleeuwen gelukt, eene voorstelling te
geven, waaruit eene verheven inspiratie spreekt. Onder mijne XIVde eeuwsche beelden
heb ik zoo'n Christus figuur. Zij stelt voor den geknielden Christus te Gethsemané
in gebed. Het beeld is van hout en 129 cM. hoog. De tand des tijds heeft er danig
aan geknaagd. Handen en voeten ontbreken en wat er over is, is tamelijk vermolmd,
het hoofd van binnen geheel vergaan, maar trots dat alles is hier een zoo aangrijpende
vertolking van den geestestoestand van den gejaagden Heiland gegeven in de houding
en het gelaat van het beeld, dat, in de beschouwing verdiept, ons de voorstelling een
gebed wordt, en het ons is alsof die slotwoorden naklinken waarin de wijsheid aller
eeuwen besloten ligt ‘Vader, uw wil geschiede’.
Het beeld is afkomstig uit Worms en ik heb het gecatalogiseerd als No. 317; De
drie bij de groep behoorende apostelen zijn eveneens in mijn bezit.
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No. 16 is het nummer van een zeer bijzonder beeld, waarvan de beteekenis niet
zoo voor de hand ligt, als die der meeste in de middeleeuwen voorkomende plastiek;
ook was mij de voorstelling lang een raadsel, tot dat ik in het handboekje van Philippi
de oplossing vond. Daarin las ik, dat in de Spaansche Kapel, die zich bevindt in de
Kruisgang der Basilica van Santa Maria Novella te Florence, de oostelijke wand
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versierd is niet eene fresco-schildering, voorstellende de strijdende en de
overwinnende kerk. Daarbij komt een groep van vier zittende figuren voor, die de
door den geest overwonnen, wereldsche vreugden beteekenen.
De drie rechtsche figuren stellen de muziek, de jacht en het schootdier voor (men
gelieve mij dit rare woord te excuseeren, maar een ander Hollandsch woord weet ik
niet voor wat de Engelsche a pet noemen). De vierde figuur is een denkende man,
tamelijk wel overeenkomende met de afbeelding No. 16, die hierbij gaat. De figuur
verbeeldt de philosophie en dateert uit ongeveer den zelfden

LAAT

14DE EEUWSCHE SCHILDERIJ (NO. 585).

tijd als het fresco-beeld der Spaansche Kapel t.w. midden der XIVde eeuw; ze is
tevens uit het zelfde land afkomstig, zooals blijkt uit de overeenkomende kleeding.
Het beeld is van hout met vergulding en donkere polychromie en nog zeer gaaf. Ik
koos dit beeld ter reproductie uit, omdat eene allegorische voorstelling in de XIVde
eeuw niet veel voorkomt en ook omdat een Italiaansch houten beeld van deze kwaliteit
uit dit tijdperk zeldzaam is.
Veel minder zeldzaam voorkomend zijn de zoogenaamde Engelsche
altaarschermpjes, die in de XIVde en XVde eeuw te Tutbury in Staffordshire en te
Chellaston Hill bij Derby gebeeldhouwd werden uit het daar voorkomende albast en
zeer veelvuldig uitgevoerd werden. Men kan over die industrie een artikeltje vinden
in den catalogus van het Britsche Museum, middeleeuwsche afdeeling. Die schermpjes
komen in allerhande kwaliteit voor, maar altijd hebben zij zeer geprononceerd den
stempel van hun tijd en dikwijls treft men er zeer gevoelig gesneden exemplaren van
aan, die niet aan fabriekmatig werk doen denken, zoo onder anderen eene kroning
der maagd, die ik hierbij (tegenover den titel) laat reproduceeren onder No. 434; het
stukje is 42 × 24 cM. groot. Het is nog al beschadigd maar toont nog restes van
polychromie.
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Zooals men ziet, hebben verscheidene landen bijgedragen tot het vormen mijner
collectie, een noodzakelijk gevolg van het nagenoeg geheel ontbreken van voorwerpen
uit het tijdvak, waarin ik zoek in ons eigen land. Dat mijne collectie er minder om
geworden is, geloof ik niet. Als studie-materiaal heeft ze er zeker niet door verloren,
evenmin is de schoonheid er door geschaad, slechts het museum-karakter is
achterwege gebleven, iets wat ik niet be-
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treuren kan. Het verzamelen ter wille der curiositeit en ook ter wille van het ensemble
als overzicht, waartoe een Museumdirecteur zich wel genoodzaakt ziet, maakt dat
Musea zoo dikwijls den indruk van onderwijs-inrichtingen krijgen en daar de groote
massa der bezoekers gewoonlijk ontspanning hoopt te vinden door hun
museumbezoek, brengen die reeksen voorwerpen van ééne soort of ééne substantie
en een zelfden land veelal déceptie mede en vermoeien den beschouwer. Hoe anders
het is, waar de verzamelaar, vrij in zijn keuze, meer op schoonheid mocht letten,
zooals dat het geval is bij particuliere verzamelingen, bewijzen o.a. de heerlijke
Wallace Collection, en het Museum Mesdag. Welk een schat ons land in
laatstgenoemd Museum bezit, beseft men eerst ten volle wanneer men er rond geleid
wordt, door de beminnelijke Onder-Directrice, zoo als het met mij het geval was.
Toen eerst kwamen de zeldzame bronzen en de prachtige stukken faïence aan het
licht, die in kasten of donkere hoeken verborgen, den bezoeker gewoonlijk ontgaan,
en dan ziet men dat het een voor schoonheid buitengewoon vatbaar gemoed geweest
is, dat de verzameling bijeenbracht, want elk stuk, zonder uitzondering, is uitmuntend,
wat schoonheid aangaat en bijgevolg eene zeldzaamheid en zeer vele stukken zijn
unica. Japansche en Chineesche deskundigen wezen onder de Aziatische bronzen en
ceramiek-voorwerpen verscheidene stukken van onbetaalbare waarde aan. Zeer te
betreuren is de weinige ruimte en het absoluut onvoldoende licht van het Museum.

CHRISTUS IN GEBED TE GETHSÉMANÉ, AFKOMSTIG UIT WORMS (NO.

317).

Het gebrek aan licht spruit veelal voort uit de inrichting tot particulier Museum
van gewone woonhuizen. Dat dit een groot bezwaar is, is niet te ontkennen, maar
daartegenover staat een voordeel, dat dergelijke Musea behagelijker doet zijn, dan
de meeste Europeesche staats- en gemeente-musea. Het is namelijk als of de
tentoongestelde voorwerpen het oorspronkelijke karakter van hunne bestemming
niet verloren hebben in de meer huiselijke omgeving. Een schilderij in de
Wallace-collection, hangt daar ter veraangenaming van het verblijf van en
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verzamelaar, maar in ons rijkmuseum vormt zij een onderdeel der serie specimina
der zooveelste eeuwsche Nederlandsche Schilderschool. Een Gothiek beeld voelt
zich wel eerder in een publiek Museum thuis maar het vraagt toch om wat meer
appreciatie, dan het daar gewoonlijk vindt. Een kleedje en een eenigszins uit gezocht
plekje is de geringe eisch. Bij de opstelling mijner beelden heb ik verscheidene
kleedjes aangebracht. Onder No. 515 geef
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ik een XIVde eeuwsch Arabisch kleedje van eigenaardige bewerking 130 × 80 cM.
groot, men vergelijke wat Al. Gayet in ‘l'Art Arabe’ (Bibliothèque de l'Enseignement
des Beaux Arts), bladzijde 247 en volgenden schrijft.
De uitdrukking ‘schoonheid’ heb ik in dit en een vorig artikel dikmaals gebruikt
en heb er niet bij gezegd, wat voor mij een afdoende toets voor schoonheid is. Voor
schoonheid is een zekere toets, dat ze bij nadere kennismaking meer bekoort. Een
voorwerp, dat ons gaat vervelen, kan niet schoon zijn en eigenaardig is het dat de
Gothiek in het algemeen die eigenschap van stijgende bekoring bezit. Zoo heeft o.a.
in zeer sterke mate No. 134 mijner collectie die eigenschap. Het is een vroeg XIVde
eeuwsche St. Remigius uit Reims afkomstig van welke stad hij de patroon is. Het
beeld is van hout, 132 cM. hoog en overschilderd geweest, de handen ontbreken.
Het gelaat is zeer sprekend en de plooienval meesterlijk. Ik kocht het te Versailles,
waar de vroegere bezitter, een antiquair, het wegens den fragmentairen toestand in
een pakhuisje weggestopt had. Min of meer instinctmatig trok het mij aan, maar
langzamerhand kwam de charme en nu neemt het eene eereplaats in mijn verzameling
in.
Bijgaande afbeelding is goed geslaagd en bij herhaalde bezichtiging verwacht ik
bij den lezer dezelfde werking van de afbeelding als ik zelve van het beeld ondervond.
Bij het zien van dit beeld valt het mij altijd op hoeveel karakter de beeldhouwers
der XIVde eeuw in de plooien van het gewaad hunner beelden hebben weten te leggen
en hoezeer de eerbied voor hun werk uitkomt in de liefde, waarmede zij het kleed
uitgebeeld hebben. Met wijding hebben hunne vingers de stoffen teruggegeven, die
hunne bedden zouden omhullen, geen vertoon van virtuositeit, geen extra kreuk of
plooi ter zelfverheffing maar eerlijk en knap in harmonie met de voorstelling, werkten
zij ter verheerlijking van hun geloof.

DE PHILOSOPHIE. ITALIAANSCHE ALLEGORISCHE VOORSTELLING

14DE EEUW (NO. 16).
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Een zeer opvallend stuk is een houten hoofd, dat uit Amiens afkomstig is en boven
in den schedel eene ruimte tot het bergen van een reliek heeft; het is afgeloogd. Het
expressieve gelaat met het XIVde eeuwsch gesneden haar, doet sterk denken aan het
Gothen type met de uitstekende mongoolsche jukbeenderen. Ik geef van dezen
reliekhouder eene afbeelding onder No. 311. De hoogte is 25 cM.
Welk eene krachtige werking van kunst
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uitgaat ter verheerlijking van het land harer afkomst, wordt men gewaar als men ziet,
dat na vele eeuwen, die werking niet alleen niet vermindert, maar eer toeneemt. Het
land van afkomst krijgt daarbij in de oogen van den beschouwer het Aureool van het
kunststuk. Onze 17de eeuwsche meesterstukken der schilderkunst verkondigen nog
dagelijks onze glorie over den geheelen wereld, en de XIVde eeuwsche Fransche
Gothiek zal nog na vele geslachten van Frankrijks hooge kunstbeschaving getuigen
in alle Heerenlanden,

14DE EEUWSCH ARABISCH KLEEDJE (NO. 515).

want overal heen is zoo veel van dat tijdperk gegaan.
In verband met bovenstaande beschouwing heb ik men afgevraagd: is de schoone
ontvangst die onzen gedelegeerden ter gelegenheid der Fulton Hudsonfeesten in
Amerika te beurt viel, niet nog meer te danken aan Rembrandt, Hals, c.s. dan aan
‘de Halve Maan’.
Wij lezen, dat de middeleeuwen liepen van 475-1453. Van den val van het
Romeinsche rijk tot de verovering van Constantinopel door Mahomed II. Van die
tien eeuwen weten wij het een en ander van politieke gebeurtenissen in de diverse
landen en maken wij ons voorstellingen van het volksleven, gebaseerd op betrekkelijk
weinige overgeblevenen geschriften en op wat ons rest van hetgene de menschen in
dat tijdvak tot stand gebracht hebben. De studie van die periode is echter bij lange
na niet zoo algemeen geweest als die der Romeinsche geschiedenis, die, door de
klassieke opvoeding van velen onzer, meer gemeen goed is geworden. Het dichterbij
liggende tijdvak der middeleeuwen komt dan ook den leeken meer duister voor dan
het verder afliggende. Tot op zekere hoogte is het ook zoo, want na de eerste
kruistochten kwam er werkelijk een nevel over Europa, die maakte, dat wij minder
helder zien kunnen. Het is een nevel van mystischen aard, verbandhoudende met het
ontwakende intellect en het krachtiger worden van het gevoelsleven. Het is of er
eene verhitting en daarmede samengaande beneveling der maatschappelijke atmosfeer
ontstond. Speciaal over Frankrijk hing die mist, en verdikte zich in de XIVde eeuw.
De politieke
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verwarring met hare buitenlandsche en burger oorlogen en de opkomende
democratische richting droegen het hunne er toe bij de temperatuur te doen stijgen.

ST. REMIGIUS,

14DE EEUW, FRANSCH (NO. 134).

Als ik u No. 541 laat zien, meen ik daarmede eene illustratie van bovenstaande
bewering te geven. Dit beeld kan niet gesneden geweest zijn in een tijd van koud
voelen. Alles aan deze figuur trilt van ingehouden emotie, er is geen lijn aan, die
geen gevoelslijn is. Het is Fransch werk zeer vroeg XIVde eeuwsch en stelt weer
Johannes onder het kruis voor. Zoo heeft de werkelijke Johannes gestaan. Intelligentie
en zelfbeheersching spreken uit het energieke gelaat. Hier is de opvolger, die de
propaganda tot voortzetting van het verlossingswerk overdenkt, terwijl zijn goddelijke
meester boven hem aan het kruis uitgeleden heeft, de onderbevelhebber, die slechts
zijn plicht laat spreken en zijn smart vergeet waar het zich er om handelt den strijd
vol te houden, waarvoor het groote offer gebracht was. Het beeld is van afgeloogd
eikenhout 104 cM. hoog. Zoo ik mijn beeldspraak van daar straks hervatten mag,
zou ik dit beeld willen vergelijken met een diamant, die uit den brouwketel van den
modernen technoloog te voorschijn komt. Want even als kokende ijzermassa in de
electrische kalkoven van thans, bruiste en borrelde het menschengemoed in den
politieken vuurpoel van het XIVde eeuwsche Frankrijk en verspreidde alom een nevel
van mysticisme. Mysticisme is in de middeleeuwen in allerhande voorwerpen op te
merken en het laatste woord is zeker nog niet gesproken over de vermenging van
symbolen van mystieken met die van Christelijken oorsprong. Het gemakkelijke
aanpassingsvermogen van nieuwe godsdiensten in aanmerking genomen is het b v.b.
volstrekt niet uitgesloten, dat de kenteekenen der evangelisten eenen astrologischen
ondergrond hebben. Ik bezit een klein processiekruis, waarbij die zinnebeelden zoo
aangebracht zijn, dat ze bij mij de overtuiging gevestigd hebben, bedoeld te zijn als
een phantastische horoscoop van Christus. Boven aan het kruis, is de arend van
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Johannes rechts van den Verlosser, de leeuw van Marcus, links de engel van Mattheüs
en onderaan den Os van Lucas aangebracht. Christus zou dan onder het rijzende
teeken van den leeuw geboren zijn, het teeken waarvan de zon de heer is, ook tevens
het teeken van het hart. Dikwijls zijn de symbolen op crucifixen anders aangebracht,
blijkbaar zonder bedoeling. Maar bovenvermelde rangschikking geeft te denken of
de apostelsymbolen niet terug te brengen zijn tot zeer oude zinnebeelden, wie weet
van welke oostersche origine. Eene andere eigenaardige voorstelling, die trouwens
niet zeldzaam voorkomt, misschien wel verband houdende met het theosophistische
mysticisme van thans, is te zien op bijgaand (zie bl. 7) gereproduceerd detailstuk
van eene schilderij van laat XIVde eeuwsche Italiaansche origine No. 585. Men ziet
Christus, die de maagd na den dood in den hemel ontvangt. Het merkwaardige is de
eivorm der omgevende wolk, die aan het aurische ei der theosophen doet denken.
Hofdijk noemt dit ovaal een schelp en beschouwt het als het symbool van het heelal.
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Op de reproductie zijn ook roode aan vuurwerk herinnerende vleugels zichtbaar, die
vermoedelijk als vurige wielen bedoeld zijn.
Dat dergelijke voorstellingen van vreemden oorsprong bij voorkeur gebruikt
werden, dat het bijgeloof welig opschoot, dat alchemie, astrologie ijverig beoefend
werden, alom gezocht werd naar een verband tusschen begrepen en onbegrepen
zaken, de geheele samenleving doordrongen bleek van Shakespeare's geloof aan het
bestaan van meer dingen op aarde en in den hemel, dan waarvan de philosophie van
destijds gedroomd had; dat alles zijn symptomen van het ontwaken der belangstelling
voor het onbekende. Deze intellectueele weetgierigheid miste echter alsnog het
noodige om de mist te doen optrekken, namelijk het s t e l s e l m a t i g e , de factor
die uit mystiek en phantasie de wetenschap kan doen ontstaan.

HOUTEN HOOFD ALS RELIEKHOUDER, FRANSCH

14DE EEUW (NO. 311).

Dat phantasie op het gebied van kunstnijverheid soms tot verrassende finesses
leidde, laat ik u zien in een zoogenaamde Godslamp à jour uit koper gesneden,
waarvan de oorspronkelijke kettingen verloren zijn gegaan, maar waarvan het lichaam
en de engeltjes bovenaan authentiek XIVde eeuwsch zijn; het geheel doet aandinande
rie denken. Om een mysterieus licht te verkrijgen heb ik in de lamp een electrisch
lichtje aangebracht en nu ziet men dat de openingen van binnen beschenen, het effect
van geslepen kristallen maken; het is ook duidelijk, dat het de bedoeling van den
maker geweest is, dit effect te bereiken; het is het hierbij afgebeelde No. 35.
In mijn vorig artikel heb ik er op gewezen, hoe de gothieke plastiek in menig uur
van bange zorg een toeverlaat voor den armen bedrukte was. De tastbare vorm van
het beeld paste voor die dagen, toen de gemeene man, niet gewoon aan contemplatie,
zich meer aangetrokken moest gevoelen door eene aanschouwelijke voorstelling,
dan door het droge woord, dat hij maar weinig begreep. Die voorstelling was
christelijk, steeds den nadruk leggende op een niet eindigen van het leven na den
dood, wel is waar wijzende naar straf voor den zondaar, maar de hoop op een beter
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leven hiernamaals opwekkende bij den misdeelde. De Godsdienst tijdens de
middeleeuwen en vroeger was dan ook een opwekkende Godsdienst. Met de
renaissance, den tijdsgeest die zich verhoovaardigde het nieuwe leven te brengen,
kwam er contradictio in terminis, een factor in de christelijke iconographie, die den
dood bracht, waar vroeger het eeuwige leven was. Ik bedoel het akelige leelijke,
onware spook, de skeletman. Op schilderijen, in boeken, als beeld zien wij hem
overal, doch hoofdzakelijk in Duitsch-
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land, te voorschijn komen, die leugen der renaissance en tot op den huidigen dag
heeft hij het leven van honderdduizenden en nog eens honderdduizenden vergald en
bedorven, door het schrikbeeld van zijn komst in de stervensstonde. Vertel niet aan
den armen van geest, aan den afgetobden lijder, dat de dood slechts een negatieve
uitdrukking is, zooals de term ‘minus’ in de algebra; dat bij het eindigen van het
aardsche leven, geen boeman komt om den rechtvaardige af te halen. Hij gelooft u
niet, van jongs af aan heeft hij de afbeelding van mageren Hein in zich opgezogen,
als kind schreiende bij haren aanblik, als volwassene huiverend het walgelijke verblijf
te naderen waar zulke monsters hun thuis hebben; wat heeft hij het leven droeviger
gemaakt en het sterven bemoeielijkt van al die geslachten na de middeleeuwen, en
hoe heeft hij den Zaligmaker tegengewerkt in zijne goddelijke vocatie ons vrede te
doen hebben met ons aardsche lijden en geluk te doen zien in ons heengaan. Niets
bewijst krachtiger den décadenten ondergrond der renaissance, als de duivelsche
inventie van den knekelman met zijn onsmakelijke doodendansen. Moge de XXste
eeuw ons teruggeven de opwekking, dien wij in de Gothiek bezaten, door ons van
die lugubere caricatuur te verlossen.
Ik heb er over gedacht ter illustratie eene afbeelding van eene schilderij van Hans
Baldung Grien weer te geven, voorstellende de dood, die een vrouw kust en welk
schilderij zich bevindt in de oeffentliche Kunstsammlung te Basel. Ze komt voor in
eene verzameling zinkographiën naar oud-Duitsche schilderijen, die verleden jaar
te Jena bij Eugen Diederichs uitgekomen is; doch bij nader inzien, vond ik de
voorstelling te afzichtelijk tusschen mijne mooie Gothiek en laat ik liever onder no.
684 een 16de eeuwsch Italiaansch kindje, slapend op een doodshoofd reproduceeren,
dat nog uit de collectie Spitzer afkomstig is. Het is van gepolychromeerd hout,
ongeveer 38 c.M. lang en een mooi stukje werk De kracht is gezocht in de
tegenstelling; zonder het doodshoofd zoude men eene voorstelling van een slapend
jongetje gekregen hebben, zonder meer. De kunstenaar miste de gave, de diepere
bedoeling te geven zonder eene reclametruque.
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JOHANNES DE EVANGELIST,

14DE EEUW, FRANSCH (NO. 541).

Vergelijk nu hiernaast eene Gothieke opvatting van den dood. Het is het hoofd
van Johannes den Dooper. Hier is de dood nog het leven en de gelukzaligheid van
den rechtvaardige is wel zelden zoo treffend vertolkt als in dit wonderbare hoofd.
Zoo'n voorstelling schrikt niet af, maar verzoent ons met ons scheiden. Het stuk is
XIIIde eeuwsch en valt dus buiten het kader van dit opstel evenals het vorige nummer,
maar het kwam mij voor dat beide stukken te goed mijne beschouwing illustreerden
dan dat ik ze weg wilde laten. No. 536 is een reliekhouder. De schotel is vernieuwd,
maar het hoofd XIIIde eeuwsch, van hout, met restes van polychromie. De middellijn
van den schotel is 48½ c.M.
Dat zes eeuwen voldoende zijn geweest om zooveel van de XIVde eeuwsche
fransche beeldhouwkunst verloren te doen gaan, duidt wel op hevige politieke
beroeringen in dien betrekkelijk korten tijd, maar verder moet niet vergeten worden,
dat de XIVde eeuw
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KOPEREN GODSLAMP,

14DE EEUW, FRANSCH (NO. 35).

in vergelijking met de XIIIe en XVe eeuw in frankrijk niet zeer productief was. De
vele binnenlandsche twisten en de ongelukkige ruïneuse oorlogen met Engeland
belemmerden de uitoefening der kunsten. Een geluk mag het genoemd worden, dat
de Franschman bij intuïtie de piëteit voor de nalatenschap van vroegere geslachten
bezit, eene eigenschap, die hunne noord-oostelijke naburen dikwijls kwijt waren.
Wat men in Duitschland zoowel aan openbare gebouwen als in verzamelingen helaas
zoo dikwijls constateeren moet, dat men beelden opsneed (renovirte) en dat men
schilderijen oververfde (restaurirte), komt in Frankrijk haast niet voor. Omgeven
door de aura van haar tijd en van de localiteit komt ze tot ons, de mooie Fransche
gothieke plastiek, en geeft ons honderdmaal meer de impressie van de eeuw van haar
ontstaan, dan de zoo gaaf uitziende beelden en schilderijen kunnen doen, die wij aan
de andere zijde van den Rijn zooveel aantroffen en waarvan dikwijls niets anders
dan het hout en de steen authentiek is. Beschadigde oude schilderijen moesten nooit
bijgeverfd worden. Ik zou alle liefhebbers willen toeroepen: ‘Ontziet de gebreken
van den ouderdom en leert te zien zonder ergernis voor die gebreken, ze behooren
tot de geschiedenis van de schilderij.’ Even dwaas is het eene schilderij te
retoucheeren, als van eene oude dame te verlangen, dat zij hare rimpels op zoude
vullen en haar wit haar zoude verven. Nog vele museumdirecteuren denken er anders
over, ik meen ten onrechte, want het belangstellende publiek, voor zooverre het niet
reeds op het goede standpunt staat, zoude zich gauw gewennen aan de tekortkomingen
en de kijkers zonder belangstelling zijn immers eene quantité négligeable. Daarbij
komt, dat de waarde van eene opgeschilderde schilderij beduidend minder is dan van
een origineel, zij het dan ook gehavend stuk. De overschildering toont zich al gauw,
want de atmosfeer doet spoedig de nieuwe verf verkleuren en de kenner zoekt dan
achter de overschildering altijd eene grootere beschadiging dan er in werkelijkheid
plaats had. Hoe weldadig doet het aan, als men in het Louvre de twee prachtige
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fresco's uit de villa Lemmi van Botticelli ziet hangen in de volle bekoring van hunne
oude schoonheid. De Directeuren van het groote Fransche museum zijn wel
fijnproevers van kunst!

GEPOLYCHROMEERD HOUTEN BEELDJE, ITALIAANSCH,

16DE EEUW (NO. 684).

De Duitsche kunsthandel is voor het overgroote deel nog de leus toegedaan: ‘Niet
gaaf, niet verkoopbaar.’ Omtrent dit gave gelden zeer curieuse regels. Zoo heet b.v.b.
bij vele liefhebbers, een beeld zonder handen, niet
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ongaaf en ziet men dan ook op bijgaand gereproduceerd no. 343 eene XIVe eeuwsche
Duitsche madonna zonder rechterhand, maar met een gerenoveerd Christuskindje.
Zeer vermoedelijk heeft eene vorige generatie het typische XIVe eeuwsche
kinderkopje niet kunnen waardeeren en iets zoet liefelijks verlangd. De maagd zelve
heeft men gelukkig niet verknoeid en er spreekt dan ook eene mooie XIVe eeuwsche
stemming uit. Het beeldje is van hout en 46 c.M. hoog.

HET HOOFD VAN JOHANNES DEN DOOPER, FRANSCH,

13DE EEUW (NO. 536),

Met mijne bovenstaande philippica wil ik niet zeggen, dat het verzorgen van oude
kunstzaken achterwege moet blijven; integendeel beschouw ik het de plicht te zijn
van den verzamelaar voor het onderhoud zijner gasten te zorgen, na de lange, met
zoovele gevaren verbonden reis, zooals het een gastheer betaamt. Degeen, die houten
plastiek verzamelt, doet wel ter conserveering, vooral ter bestrijding van houtworm,
de voorwerpen met terpentijn, waaraan zoogenaamde Venetiaansche terpentijn
toegevoegd is, van tijd tot tijd te voeden; de vermenging der beide terpentijn-soorten
moet intusschen innig en het mengsel voldoende dun zijn om het volkomen intrekken
der substantie in de poriën van het hout mogelijk te maken. Dit weder toevoegen van
de aetherische stoffen van het hout aan de oude houtvezels, die ze in den loop der
tijden verloren hebben, maakt, dat de larven der torren en andere parasieten, die van
dood hout leven, er de voor hen noodige levensvoorwaarden niet vinden.
Desverkiezende kan men het voorwerp, nadat het opgedroogd is, voor meerderen
glans met was opwrijven. Petroleum, olie en lijm zijn af te raden. Petroleum werkt
ontbindend, olie droogt langzaam en maakt vuil door het aankleven van stof, en lijm
beschimmelt. Bij het loslaten van polychromie is het vernissen met schilderijvernis
aangewezen.
Oude kleeden moeten niet geklopt worden en slechts met zachte borstels ontstoft.
In het voorjaar en des zomers opene men geen vensters in het schemeruur, wanneer
de motten van buiten komen. Brandt in de tijden, dat motten vliegen, van tijd tot tijd,
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muggenkaarsjes. Ziehier enkele wenken, die uit de aard der zaak slechts zeer
onvolledig zijn. Er is nog zeer veel over het bewaren van stoffen, ivoor, steen enz.
te zeggen. Een enkele raad nog met het oog op steenen sculptures, die buiten gestaan
hebben: Breng ze niet binnenshuis, meestal ziet men dan zandsteen verpoederen.
Menigmaal heeft men de opmerking kunnen hooren van liefhebbers: ‘Hoe hebben
wij den goeden tijd laten voorbijgaan, toen de oude kunst nog niet gezocht werd;
voor centen waren toen de voorwerpen te koop geweest,
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waarvoor thans guldens betaald worden. Ik meen, dat die argumentatie niet juist is;
de meeste menschen komen er niet toe een oud stuk, dat men nu eenmaal heeft voor
een luttel bedrag weg te doen; het moet al een zekere som zijn, wil men daartoe
besluiten. Dat oudheden in waarde gestegen zijn, is dan ook wel de reden geweest
van hun vrijkomen, en dat ze niet meer in hoeken en gaten verwaarloosd liggen, is
eene goede zijde van de stijging der prijzen.
Het is een groot voordeel, dat de collectionneur van gothieke beeldhouwwerken
boven den verzamelaar van schilderijen en ook van vele andere voorwerpen van
kunst en kunstnijverheid heeft, dat hij niet bang behoeft te zijn voor besmetting met
de bacil de specifieke besmettelijke oogziekte, die hoofdzakelijk verzamelaars aantast
en die zich uit in blindheid voor het schoone en eene ziekelijke gevoeligheid voor
namen en merken, zoo zelfs, dat de kunst vaak bijzaak wordt en de naam of het merk
het verzamelobject gaat uitmaken. Hoe bedriegers van die ziekelijkheid misbruik
maakten, om minderwaardige voorwerpen voor veel geld te verkoopen, kunnen wij
bijna dagelijks in de dagbladen lezen, maar vertelt ons ook reeds de XVIde eeuwsche
Chineesche beschrijver van het oude aardewerk en porcelein. Dat bedrog is intusschen
het minste euvel; veel erger is het op den achtergrond geraken van schoonheid en
kunst daar waar het slechts om deze gaan moest. De ziekte is veelal ongeneeslijk,
het gezicht op kunst is voor goed verloren en het oog voor namen wordt steeds meer
onderhevig aan optisch bedrog.
De verzamelaar van gothieke plastiek weet van te voren dat hij geen naam vinden
zal en zijn zoeken naar schoonheid zal zijn oog op kunst niet verzwakken, maar
veeleer versterken; van schoonheid toch gaat een heilzame werking uit.
Hoe komt ons, Gothiek-vrienden, de nederige geest der middeleeuwsche meesters
in dezen ten goede, want laten wij ons niet voorstellen, dat niet ook wij vatbaar
zouden zijn voor de besmettelijke oogziekte der verzamelaars.

DUITSCHE MADONNA,

14DE EEUW (NO. 343).
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Nu ik eenmaal in eene medische parabel vervallen ben, moet mij eene tweede
vergelijking van biologische aard van het hart. ‘De kunst is eene uiting van het
maatschappelijke organisme, dat den kenner, evengoed den innerlijken toestand van
een volk kan doen zien, als de gemoedsuitingen van een mensch den doctor de
inwendige organisatie van het individu blootleggen. In no. 80 laat
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ik u een gezond, krachtig geestesproduct van het Fransche XIVde eeuwsche volk
zien, waarin toen reeds de kiemen der toekomstige suprematie over Europa aanwezig
waren. Het is een vroeg XIVde eeuwsche St. Jacob, uit Isle de France afkomstig en
een hoog staand stuk werk, dat trots den fragmentairen toestand een der meest
precieuse stukken mijner collectie is. Het beeld is van hout, met restes van
polychromie en 135 c.M. hoog. In dit beeld ligt het ‘Credo’ zoo duidelijk uitgebeeld,
dat de schoonste Gregoriaansche zetting door een Sixtijnsch koor gezongen het niet
beter vertolken kan.

ST. JACOB, VROEG

14DE EEUW, FRANSCH (NO. 80).

Vergelijk dezen St. Jacob met assyrische en egyptische, met vroeg Grieksche en
vroeg romeinsche beelden, maar zet hem niet naast de renaissance-plastiek en zelfs
niet naast de laat Grieksche copieën der vroegere beeldhouwkunst, ge zoudt gevaar
loopen eene illusie, die u dierbaar was, te verliezen. Of liever doe het wel, want het
is beter eene illusie weg te werpen, en met eene illusie minder het leven door te gaan,
dan met valsche begrippen omtrent kunst, indirect mede te werken tot het verval er
van.
En hiermede is de beschikbare plaats voor beschrijving mijner XIVde eeuwsche
beelden gevuld.
Aanvankelijk lag het in mijne bedoeling ook van mijne XVde eeuwsche beelden te
laten zien, maar onwillekeurig nam de XIVde eeuw de geheele ruimte in beslag en
ik zal ten derde male aan de redactie om gastvrijheid moeten vragen, wil ik aan de
lezers van Elsevier ook van het laatste Gothische tijdperk wat uit mijne collectie
kunnen toonen.
Ik wil hopen, dat dit verzoek ingewilligd zal worden, en in die hoop roep ik mijne
lezers ‘tot weerziens’ toe.
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Oude Belgische steden,
door mr. C.W. van der Pot bzn.
Wie wel eens spoorde van Maastricht naar Brussel, heeft van de landstreek, die hij
doortrok, vermoedelijk geen herinneringen bewaard, welke het verlangen bij hem
levendig houden om daarmede inniger kennis te maken dan een spoortrein dat nu
eenmaal toelaat. Het gezicht op de Maas, op de fraaie bogen van de Maasbrug, en
dan wat verder het gansche panorama der hoofdstad van ons eigen Limburg met de
heuvelen op den achtergrond wekken verwachtingen, die niet worden verwezenlijkt.
De streek is bij uitstek eentonig. De plompe hard-roode huizen, in de dorpen zonder
eenige harmonie te zamen gevoegd, stemmen wrevelig, vooral als men gaat
vergelijken met het bezonken pannenrood, dat aan zoo menig vaderlandsch station
u tegenglanst in een omvatting van veeltintig groen. 't Is of hier reeds de atmosfeer
van ons land ontbreekt, die ook aan de verre korenvelden en de wijde heivlakten
onuitsprekelijke bekoring geeft. En de stadjes, die men langs komt, schenken weinig
vergoeding. Hasselt schijnt ten volle de banaliteit te bezitten van een plaats zonder
andere historische herinnering dan die aan een negentiende-eeuwschen veldslag van
problematische beteekenis; Diest gaat schuil achter hooge wallen en wat men van
Aerschot meer ziet, lokt ook al niet tot uitstappen. Eerst bij Leuven wordt de
belangstelling weder wakker.

TONGEREN, HET STANDBEELD VAN AMBIO.

Maar er is nog een andere weg naar Brussel, wat langer en omslachtiger, maar dan
ook heel wat meer loonend. Weinigen kennen hem, naar ik meen. Men reist in de
Ardennen, men reist tegenwoordig ook langs Vlaanderens steden, maar de oude
steden van Limburg en Brabant, buiten Brussel en Antwerpen natuurlijk, worden
niet bezocht. De vraag of zij die onbekendheid verdienen, heb ik voor mijzelf thans
ontkennend beantwoord. Het vervolg is een poging tot bewijs.
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Wij vertrokken uit Maastricht met de tram, die het Jekerdal volgt. Bij de eerste
stopplaats ligt, hoog tegen de rotsen, het zwaargebouwde kasteel Neercanne, dat
reeds niets Nederlandsch meer heeft. Even later, bij het onmiddellijk aan het kasteel
grenzende dorpje Opcanne, zijn wij de grens over.
Trouwens... een grens die gemaakt is en dus weinig verschillen bespeuren laat
tusschen hier en ginds. De physionomie der dorpen
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is evemin veranderd als die der menschen. Aan beide zijden verdringen zich de
populieren in het smalle Jekerdal. Men voelt het, hoe willekeurig het tractaat van
1839 hier een scheiding gemaakt heeft tusschen hetgeen in aard en afkomst bijeen
hoorde.
Maar de eenige willekeur is dat niet. Twee provinciën dragen thans een naam, die
met de eene uiterst weinig, met de andere in het geheel niets te maken heeft. Het
oude Limburg toch lag evenals de stad van dien naam bijna geheel in de
tegenwoordige provincie Luik. En was het misschien al moeielijk uit de vele
brokstukken, waaruit ons Limburg is gemaakt, het voornaamste op te diepen, dat aan
de provincie zijn naam kon geven, Belgisch Limburg behoorde naar historische
aanspraak ongetwijfeld Loon te heeten. Toen dan ook in 1896 Dr. C. Bamps het
eerste nummer van een blad, gewijd aan de historie van dit gewest in het licht zond,
behoefde hij weinig argumenten ter rechtvaardiging van den gekozen titel: ‘L'ancien
pays de Looz’*). Het blaadje, dat na den dood van den stichter onder de redactie kwant
van den Hasseltschen archivaris Habets, bevat een schat van wetenswaardigheden,
die ik den belangstellende in deze streken niet genoeg ter lezing kan aanbevelen.
De tram heeft ons inmiddels een eind door Belgisch Limburg gevoerd langs dorpen,
wier namen al vreemder worden voor een Nederlandsch oor. We zijn te Glons even
uitgestapt op Luiksch territoir om vervolgens nog een klein eindje met de trein af te
leggen, die ons weer in Limburg terugvoert.

TONGEREN. DE MOEREPOORT.

Tongeren is het eerste doel van onze reis.
Als men met elken stedenaam de herinnering aan eene bepaalde eeuw zou willen
verbinden, waarin de geschiedenis dier stad het meest naar voren treedt - zoo met
Yperen en Brugge de dertiende, met Gent de veertiende en vijftiende, met Antwerpen
de zestiende eeuw - dan behoort men Tongeren in verband te brengen met de vierde
*) Looz is de Fransche naam voor Loon.
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eeuw na Christus, toen Aduatuca Tungrorum als bisschopsstad een plaats bekleedde
in deze streken, welke het later nimmer meer te beurt viel. Kort heeft die roem
geduurd, want de eeuw was nog niet ten einde, toen de bisschopszetel reeds verplaatst
werd naar het veiliger Trajectum ad Mosam, maar Tongeren dankt eraan toch een
historisch verleden, dat een kleine duizend jaar verder terugreikt dan dat van de
meeste andere Nederlandsche steden.
Wanneer we, van het station komende, de breede winkelstraat volgen, die ons,
gaandeweg stijgende, naar het hart der stad voert, vleien we ons natuurlijk niet uit
het roemtijdperk van Tongerens verleden eenig
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TONGEREN. DE KLOOSTERGANG.

overblijfsel te vinden. Ware dit het geval, de naam der stad zou waarschijnlijk den
toeristen gemeenzamer klinken. Toch zegt men, dat de aan St. Maternus, den patroon
der stad, gewijde kapel, die in 1804 werd afgebroken om den doorgang te maken
van de markt naar de Vrijthof, nog sporen vertoonde van haar oudste vestiging en
in een afbeelding van de zon in het frontispice, boven den ingang, althans een
herinnering bewaarde aan den heidenschen Apollotempel, welks plaats zij eens innam.
En ziet, als wij ten slotte de markt hebben bereikt en onze blikken nog niet dadelijk
omhoog gaan langs de schoone lijnen van Onze Lieve Vrouwen, dan blijkt werkelijk
de Romeinsche tijd in Tongeren nog niet vergeten. Op die uitverkoren plaats in het
gezicht van raadhuis en hoofdkerk, waar een historische stad haar grootsten burger
pleegt te eeren, staat op een door speren omgeven voetstuk van steenblokken het
beeld van een oud-Germaanschen hoofdman. Het is de Belgische Herman. Een klein
meisje weet het ons te vertellen: ‘Ambiorix’ en zij voegt er ter verklaring bij ‘c'était
le chef des Eburons’.
Het stadhuis vraagt niet lang onze aandacht. Het is een eenvoudig gebouw van
baksteen met hardsteenen versiering, bordes en fronton, waarin het jaartal 1738 en
twee wapenschilden, die door de Fransche republikeinen zijn afgebikt. Bij den grooten
brand van 1677, door het Fransche garnizoen uit Maastricht aangestoken, werd het
oude stadhuis vernield en eerst in het genoemde jaar werd de herbouw begonnen,
die in 1754 nog niet voltooid schijnt te zijn geweest.
De geschiedenis der Onze Lieve Vrouwenkerk klimt uit den aard der zaak op tot
den bisschoppelijken tijd. Zal voor de oudste kerk wel een veilig plaatsje gezocht
zijn binnen het Romeinsche castellum, zij heeft met niet minder waarschijnlijkheid
in den ondergang der Romeinsche heerschappij gedeeld. De volgende, die door Ogier,
graaf van Loon, gebouwd werd en in 804 door paus Leo III zelf in tegenwoordigheid
van Karel den Groote werd gewijd, heeft een bezoek gehad van de Noormannen met
het overbekende gevolg. Weer spreekt de geschiedenis van een verwoesting in 1178
door Gerard graaf van Loon tijdens zijn oorlog met den Luikschen bisschop, onder
wiens wereldlijk gezag Tongeren reeds bij het einde der tiende eeuw was gekomen
en van nieuwe vernielingen in den oorlog met Brabant in 1212. Nu zal het met die
verwoestingen wel gegaan zijn als met zoovele van vroeger en later tijd, die
voornamelijk het inwendige schaadden en uitwendig alleen een herstelling noodig
maakten. Maar in 1240 bleek het toch raadzaam een geheel nieuwe kerk te bouwen,
daar de oude te veel geleden had. Alleen de romaansche kloostergang, met zorg
gerestaureerd, is van dat oudere gebouw een overblijfsel.
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In den eersten tijd der gothiek begonnen, draagt de tegenwoordige kerk de
duidelijke sporen niet in eenmaal afgebouwd te zijn. De toren is zelfs verscheidene
eeuwen jonger en ook het koor is van later tijd. Toch schaadt het in geen enkel opzicht
aan de majestueuse schoonheid van het geheel en ook als men uit het hooggewelfde
schip in den soberen kloostergang komt, ondervindt men geen verstoring van
stemming. Eigenlijk behoort ook de gothiek vooral bij de kerk zelf, bij een
kloostergang veel en veel meer het romaansche karakter. Die simpele ronde bogen,
die rijen van sierlijke maar eenvoudige zuiltjes, het past alles zoo uitnemend bij de
stemming, die een kloostergang als zoodanig reeds suggereert. Jammer slechts, dat
de hof in het midden te zeer verzorgd is om de
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illusie volkomen te houden.
Ik vermeld slechts pro memorie den rijken schat der kerk en het
museum-Huybrechts, die elk op zich zelf reeds een bezoek aan Tongeren loonend
doen zijn. De heer Huybrechts heeft een ongemeen belangrijke collectie Germaansche,
Romeinsche

TONGEREN. HET BEGIJNENHOF.

en Frankische oudheden bijeengebracht, die hij met de grootste welwillendheid ter
bezichtiging stelt. En het merkwaardigst is wel, dat deze man, die zelf de schepper
is van zijn museum, er elk voorwerp tot in bijzonderheden kent, geenszins een
archaeoloog is van professie, doch een... conducteur des ponts-et-chaussées. Ik zou
- want Limburg is Vlaamsch, al nadert men in Tongeren zeer dicht de taalgrens - den
ambtstitel in het Vlaamsch noemen, als ik dien kende.
Terstond dus afstappende van hetgeen bij nadere vermelding te groote uitweiding
zou vergen, gaan wij onzen onderzoekingstocht door Tongeren zelf nog een weinig
verder uitstrekken. In de kleinere oude steden concentreert zich op de markt in den
regel wel het voornaamste, dat van oude tijden is overgebleven, maar, althans hier,
is het toch zeer zeker het eenige niet. Wij gaan een eind weegs terug in de richting
van het station en slaan vervolgens rechts een breeden met boomen beplanten weg
in, die langs den rand der oude stad loopt. Belangrijke brokstukken van den ouden
stadsmuur met zijn torens zijn hier gespaard en ten slotte staan wij voor een nagenoeg
intact gebleven veertiende-eeuwsche poort, een massieven vierkanten platten toren
met kleine vensters, eenerzijds steunend op den muur en aan den anderen kant tegen
woningen aangeleund.
Het is de Porte de Visé, wier Vlaamsche naam, Moerepoort, herinnert aan de
moerassen, die tot in de achttiende eeuw de verdediging der stad aan deze zijde
vergemakkelijkten. Als door een wonder bleef zij tot op den huidigen dag gespaard,
want de Franschen, die den ondergang van zoo vele oude bouwwerken in beide
Nederlanden op hun geweten hebben, beproefden in 1673 te vergeefs haar te laten
springen - een poging die hun zelf dooden en gewonden kostte - en in de negentiende
eeuw is er ernstig sprake geweest om den sta-in-den-weg af te breken. Thans dreigt
er van die zijde wel geen gevaar meer. Men weet voldoende welk een zeldzaam
voorbeeld van middeleeuwsche versterkingskunst hier bewaard bleef.
Door de poort de stad weder ingegaan, wachtte ons een verrassing. We wisten,
dat Tongeren één der eerste steden geweest was, die op het voorbeeld van Luik een
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begijnenhof hadden gehad. Reeds vóór 1257 moet het hebben bestaan buiten de
Cruyspoort, want in dat jaar kregen de begijnen van den bisschop verlof om hun
verblijf binnen de muren over te brengen. Maar we wisten niet of er nog iets van te
vinden zou zijn. En daar waren we plotseling er midden in. De oude sluitmuur is
verdwenen, de begijntjes zijn al lang weg, want de leege plaatsen zijn na de Fransche
revolutie niet meer aangevuld en de huizen hebben een andere bestemming gekregen.
Maar welke intieme hoekjes! Hoe
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TONGEREN. HET BEGIJNENHOF.

veilig liggen nog die woninkjes vlak achter den muur met zijn aardige groene en
bruine deurtjes en welk een devote rust heerscht er toch nog op die pleintjes ter
weerszijden van de kerk, grillig bebouwd met trapgevelhuizen, waartusschen nauwe
straatjes weer doorkijkjes geven op andere poortjes en huizen. De zoetjesaan vallende
schemering is wel bijzonder gunstig voor de stemming, die zich gaandeweg van ons
meester maakt. Maar daar valt de blik op een lawaaierig verkiezingsbiljet, dat den
kerkmuur ontsiert, Lijst één werd den katholieken kiezers als de ware aangeprezen.
Men stemt in België niet op namen maar op cijfers, wat nog eenvoudiger is dan bij
ons. Nu bekroop ons de ergernis dat zelfs dit plekje door de politiek niet met rust
wordt gelaten, en zonder dat de mooie stemming van zooeven deze overdenkingen
weer was komen verdrijven, waren wij reeds het begijnenhof uit en op weg naar den
trein, die ons nog denzelfden avond naar St. Truyen brengen zou.
De duisternis belette ons bij het station Loon te onderzoeken of daar nog op een
heuvel de bouwvallen van het kasteel Loon waren te zien, die Busken Huet er bij
zijn reis in 1878 opmerkte en die hem aanleiding waren tot dien voor zijn kunstbegrip
zoo karakteristieken raad aan een willekeurig jong schilder ‘die aan kennis van het
tijdvak gevoel voor het tragische paart’ om roem te behalen met een reeks van
tafereelen uit het leven van Ada van Holland. Eigenlijk had bij een bezoek aan
Belgisch Limburg de oude hoofdstad niet mogen overgeslagen worden. Maar wij
vreesden in Loon geen nachtverblijf te zullen krijgen en na een geheelen dag aan
Tongeren te hebben gewijd gedoogde ons reisplan geen langer oponthoud aldaar ter
wille van Loon.
De late avond vond ons reeds in St. Truyen. Weer was het een lange, reeds
volkomen stille en spaarzaam verlichte straat, die van het stationskwartier naar het
midden der stad voerde. Aan het stijgen bemerkten wij, dat wij den goeden weg
hielden, want ook hier zouden wel weer stadhuis en oudste kerk op het hoogste punt
staan.
En zoo was het inderdaad. Maar wij vonden meer, iets dat wij niet hadden verwacht:
een reusachtig marktplein, dat in zijn algeheele verlatenheid de mooiste herinneringen
aan Vlaanderens stille steden wakker riep.
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Aan de andere zijde schemerden de omtrekken van torens; het was een lange
wandeling er naar toe. Ondertusschen begon de belfoort te spelen en toen wij het
raadhuis, dat den belfoort draagt, bereikt hadden, bemerkten wij dat dit vrij stond en
het plein zich aan de achterzijde nog een heel eind uitstrekte. 't Was een markt zoo
groot als ik mij van geen Vlaamsche stad herinnerde. Alleen in Dixmuiden was de
impressie misschien niet minder groot, maar zij werd daar wel verlevendigd door
het scherpe contrast met het kleine plaatsje zelf. Nu
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dacht ik aan Kortrijk het sterkst, waar wij ook zoo op een laten avond waren
aangekomen.
Den volgenden morgen was de eerste gang weer naar de markt. Wij waren voldaan.
Had de avond al het eerste effect verhoogd, parten had hij ons niet gespeeld; de
afmetingen wàren

ST. TRUYEN. DE MARKT.

reusachtig. En nu ook viel het eigenaardig verschil op met de Vlaamsche
marktpleinen: die straten, van alle zijden stijgende naar de markt toe. De huizen
vormen een wijden krans om den top van den heuvel. Wist men niet beter, men zou
St. Truyen, wat zijn ontstaan betreft, bij de marktsteden indeelen.
Doch hetgeen de stad historisch is geweest, ja zelfs haar naam, dankt zij aan wat
anders: aan de beroemde abdij. Toen deze nog niet bestond, lag hier volgens de
overlevering de stad Sarchinium, waarvan zekere Wicbold, gesproten uit een Salisch
geslacht, de heer was. Zijn zoon Trudo werd priester. Hij begaf zich voor zijne studiën
naar Metz en teruggekeerd in de Haspengouw, predikte hij daar met grooten ijver
en overtuiging. Tal van afgedwaalden erkenden op zijn woord de christelijke leer.
Hij verzamelde hen bij zijn burcht en stichtte kerk en klooster. Toen hij in 693 was
gestorven, hadden mirakelen plaats bij zijn graf en de pelgrims daarheen gaven
opnieuw uitbreiding aan de bevolking.
Spoedig vielen aan het klooster rijke schenkingen te beurt en reeds in 726 kon het
zich abdij noemen. De geschiedenis der stad is verder die van haar geestelijke
overheid, wier wereldlijk gezag door de overlevering aangaande haar oorsprong
goeddeels wordt verklaard.
Immers St. Truyen was oorspronkelijk een zelfstandig gebied, noch aan Luik noch
aan Loon of Brabant onderworpen. De abten beschouwden zich als wereldlijk heer,
want zij waren de erfgenamen van St. Trudo. Toch moesten zij in de voornaamste
opzichten het gezag met den bisschop van Luik deelen - een toestand welke aan die
van Maastricht herinnert. Van de veertien schepenen werd bijvoorbeeld de helft door
den abt, de andere helft door den bisschop aangesteld. En er was een oorzaak, die
gaandeweg den invloed van den laatsten winnen deed. Evenals in iedere stad met
een kerkelijken heer, waren ook hier in de latere middeleeuwen twisten tusschen
dien heer en de in rijkdom en zelfbewustzijn groeiende burgerij aan de orde van den
dag. Zoo in 1254, toen bij een hevig oproer de abt en de kloosterlingen moesten
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vluchten, de abdij werd verwoest en zelfs de praalkist van den heiligen Trudo niet
werd ontzien. Het was de machtiger bisschop, die den abt weer in zijn gezag herstelde
en ook bij andere gelegenheden hem staande hield tegenover de drieste poorters. Zoo
werd hij langzamerhand de werkelijke machthebber en reeds in de veertiende eeuw
was St. Truyen in het Luiksche bisdom opgegaan. Wat intusschen niet wegnam, dat
ook later nog herhaaldelijk de vijandige
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gezindheid tusschen de abdij en de stedelijke bevolking opvlamde.
De stichting, waaraan St. Truyen zijn opkomst dankte, is met de Fransche revolutie
verdwenen. In 1797, den vierden October, werd de abdij verkocht, tien dagen later
de Speelhof, de recreatieplaats der kloosterlingen. Op de plaats der abdij staat nu in
een zorgvuldig onderhouden en rijk van bloemen voorzienen tuin, het kleine
Seminarium, dat behalve de kerk ook in zijn muurwerk nog wel meer van het oude
abdijgebouw bewaard heeft dan enkel de barocque omgeving van een blauwgeverfde
deur, die bij de bevolking voor het eenige overblijfsel der abdij doorgaat. Tot voor
ruim vijf en twintig jaar moeten in de Stapelstraat nog interessante overblijfselen
van het ziekenhuis der abdij te zien zijn geweest, maar thans is daarvan niets meer
over.
Wij bezochten de kerken: de gothische Onze Lieve Vrouwen op het marktplein,
met een leelijk rood en blauw geschilderd gewelf, dat ons spoediger verjaagd zou
hebben, indien we niet geboeid waren door een muurschildering, een voorstelling
van het H. Avondmaal, en de romaansche St. Maarten, die in restauratie lag en waar
vermoedelijk eerst onlangs het gewelf achter een houten zoldering is schuil gegaan.
Een wandeling door de straten gaf de impressie van een rustige Belgische
provinciestad, waar nog veel groote huizen uit de achttiende en het begin der
negentiende eeuw, overigens zonder architectonisch belang, zijn gespaard. Industrie
is er ook wel in St. Truyen, maar daarvan merkt men alleen iets in het lage nieuwere
stadsgedeelte, in de buurt van het station. Hier boven in de breede stille straten
heerscht een atmosfeer als van de menschen en huizen, die wij in onze jeugd
ouderwetsch noemden.

ST. TRUYEN. OVERBLIJFSEL DER ABDIJ.

Na het afscheid kwamen wij weder in de nieuwe wijk, maar het station lieten wij
ter zijde liggen. De weg naar Zout-Leeuw, een groot uur gaans, kon ook te voet
worden afgelegd en zou ons dan weder eens een kijk geven op het Belgische
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landschap. De winst was intusschen niet groot. De stoffige kasseiweg was slecht
geplaveid en over groote afstanden zoo diep ingesneden, dat wij op de bermen moesten
klimmen om iets van de omgeving te zien. Rechts stuitte de blik dan tegen begroeide
heuvels; naar het zuiden toe was het een wijde vlakte en daar verderop lag een der
groote Belgische slagvelden: Neerwinden en Landen. Wij kwamen van Limburg in
Brabant. Toen een klein dorpje, bestaande uit een kerk en een paar kroegen, achter
ons lag, zagen we in de verte eenige dicht bijeengelegen torens, die ons de nadering
van een stad aankondigden. Aanstonds bleken al die torens van éénzelfde kerk te
zijn, maar van een kerk, die er wezen mocht. De St. Leonardus is niet alleen de glorie
en het
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middelpunt van Zout-Leeuw, het is Zout-Leeuw zelf.
Stel u voor de Bossche St. Janskerk of welke andere groote kerk van ons land ook,
liggende in een huizengroep door nauwelijks twee duizend menschen bewoond. En
nog twijfel ik of de kerk van den Bosch wel zoo groot is als de St. Leonardus....
Het is een machtig bouwwerk! Vol bewondering staan wij op het stille marktplein,
waar ieder hoekje haast een feest voor de oogen is, maar telkens toch weer de blik
getrokken wordt naar dien reuzentempel in het midden. Hoeveel geslachten hebben
daar niet aan gebouwd en toch, welk eene harmonie ten slotte in het geheel.
Wat voor een volk moet hier in de dertiende, veertiende eeuw gewoond hebben,
dat een dergelijk bouwwerk... aandurfde niet alleen, maar ook volbracht, en zóó
volbracht als wij het thans bewonderen! Een handje vol menschen heeft dat gedaan,
want al is Leeuw achteruitgegaan, meer dan goed vier duizend bewoners heeft het
ook in zijn besten tijd niet gehad en van subsidiën van hier en van daar was in dien
tijd natuurlijk geen sprake. Eigen kracht heeft het voortgebracht en daar is een
geloofsenthousiasme en een energie voor noodig geweest, die ons eerbied afdwingen.
Zoo iets kennen wij thans niet meer.
Is het wonder, dat wij vol verwachting gaan naspeuren, welke rol een stad, waar
zulke factoren voorhanden waren, in 's lands geschiedenis heeft vervuld? Wij,
menschen van het Noorden, weten betrekkelijk zoo weinig van hetgeen er in den
bloeitijd van het Zuiden voorviel. En hoe zien wij daar toch al die buitengewone
eigenschappen zich ontwikkelen, die eeuwen later de Noord-Nederlanders zouden
maken tot de eersten in Europa. De opkomst der steden in Vlaanderen en Brabant,
die moedige strijd der tot zelfbewustzijn komende poorterij tegen de overmacht van
landsheer en heersch-zuchtige patriciërs, er zijn weinig episoden in de geschiedenis
der Middeleeuwen, die leerzamer zijn voor het recht verstand der tijden die volgen.

ZOUT-LEEUW. DE TABERNAKEL.
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Het kleine Leeuw - want het aanhangsel aan zijn naam heeft Zout-Leeuw evenals
ons Zalt-Bommel in later dagen gekregen - heeft inderdaad een plaats ingenomen
als de St. Leonardus deed verwachten, n.l. een eerste plaats. Het vergeten stadje,
waar niemand komt, is eens de gelijke geweest van wat thans steden zijn met namen,
die klinken over de heele wereld. Met Leuven, Brussel, Antwerpen behoorde Leeuw
tot de zeven vrije steden van Brabant, met wie te rekenen viel als een gewichtige
beslissing moest genomen. Bleef het al spoedig achter bij die
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drie, het liet zich toch gelden telkens als de algemeene belangen in het spel waren.
Zoo benoemden in den Raad van Cortemberg, die toezicht zou houden op het
beroemde, door hertog Jan II op zijn sterfbed gegeven privilegie, alleen Brussel en
Leuven drie leden, Leeuw met Antwerpen, Tienen en Den Bosch elk één lid,
Ten slotte heeft het echter den wedstrijd niet kunnen volhouden. Lang vóór het
einde der middeleeuwen begon het verval, deels misschien doordat de handel, die
aanvankelijk Leeuw tot een belangrijke marktplaats had gemaakt, andere wegen
koos, deels ook door het toedoen van den nabuur: St. Truyen. Twee steden, zoo dicht
bij elkander gelegen, zijn in den tijd van opkomst altijd geslagen vijanden, en zoo
was het ook hier. Als de abten met de hunnen moesten vluchten, dan vonden zij in
Leeuw gastvrijheid. Wij doen de moedige Leeuwenaars wel geen onrecht, als wij
daarbij niet uitsluitend aan edele beweegredenen denken, maar hoe het ook zij, de
burgers van St. Truyen lieten dit niet ongestraft. Zij benadeelden hunne buren op
alle mogelijke wijze en het schijnt, dat zij op den duur de sterkeren zijn geweest.
Zoo is Leeuw een nietig landstadje geworden en getuigt alleen de prachtige kerk
van een tijd van roem toen het meetelde in den lande. En die kerk is niet alleen
uitwendig schoon. Binnen bevinden zich rijke schatten, fraai koperwerk en
verdienstelijke schilderijen*), die men echter alle vergeet voor dat ééne wonderwerk
van beeldhouwkunst, den steenen tabernakel van Cornelis Florisz.
Met een halven zeshoek tot grondvorm, waarvan de platte zijde tegen den kerkmuur
rust, streeft de toren in zeven verdiepingen naar boven tot aan het gewelf der kerk.
Elke verdieping is verdeeld in drie nissen, waarin voorstellingen zijn uitgehouwen
van het oude en het nieuwe testament, den hemel, de aarde, den dood, het leven en
de eeuwigheid. Het is alles van wonderfijne makelij, het geheel is rank en teer en
toch stout gedacht en zeldzaam harmonieert in dit gothische kerkgebouw een kunststuk
der renaissance, waaraan wel alle rationalisme vreemd is.
De milde schenker, de weldoener der kerk, die niemand minder dan den
bouwmeester van het Antwerpsche raadhuis uitzocht om zijn gedachte te
verwezenlijken, ligt ter zijde begraven. Het is Maarten van Wilre, heer van Oplinter,
en hij overleed in 1551.
Wij komen weer buiten aan een andere zijde van het marktplein dan waar wij
ingingen. Hier is het beplant met kastanjeboomen en omgeven door oude muren en
een paar stille huizen.
Maar dit plein is overal heerlijk. Er zijn schilderachtige doorkijkjes in de straten
met witte huizen en een enkele groene deur. Er zijn belangwekkende gevels en
daaronder die van het stadhuis en de gendarmerie er naast. Hier waren vroeger de
hallen, o.a. een lakenhal; maar het tegenwoordige baksteenen gebouw met zijn banden
van natuursteen, dateert wel uit een lateren tijd dan toen de lakenweverij er in bloei
was.
Het raadhuis is een voortbrengsel der Vlaamsche renaissance. Aan de marktzijde
heeft het twee vensters ter weerszijden van den ingang en daarboven vijf. Boven de
deur, die op een bordes uitkomt, prijken de beelden van Philips den Goede, Karel
den Stoute en Karel V. De laatste staat in het midden en het is duidelijk, dat uit zijn
tijd het raadhuis dagteekent.
*) Eene uitvoerige beschrijving hiervan in een artikel van St. L. Prenau, ‘Zout-Leeuw, de stad
en de kerk’ in de Vlaamse school van November-Desember 1900.
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Aan de indeeling van het gebouw is blijkbaar niets veranderd, daar de behoeften
zich hier niet gewijzigd hebben. Zoo komt men ook nu nog dadelijk in de groote
salle des pas perdus, die de geheele breedte van het gebouw inneemt. Daarachter
liggen twee vertrekken. waarvan het eene als raadszaal dienst doet en waar in de
vensters het oude wapen prijkt van de stad met zijn gaanden leeuw, wel een schoon
symbool van den moed der bewoners, en ook het wapen van den grooten landsheer
met zijn devies ‘Plus oultre’. En wij zien, dat het in den gouden tijd ook in Leeuw
niet ontbroken heeft aan een rederijkerskamer, want boven den schouw hangt het
blazoen van de kamer ‘de Leliekens
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uuten Dale’ met het jaartal 1551 en de leuze ‘Jonst voor Const’, en wij vernemen,
dat de Leliekens, nauwelijks twee lustra oud, reeds deelnamen aan het vermaarde
Antwerpsche landjuweel van 1561 en twee eerste prijzen mee naar huis brachten.
Het tweede vertrek aan de achterzijde van het gebouw is de kamer van den
secretaris en boven huist de vrederechter naast het archief. Justitie en administratie
zijn nog naar ouden trant bijeen, alles in een klein bestek. Veel paperassen, veel
ambtenaren, veel gewichtigdoenerij, Zout-Leeuw is er vreemd aan. De stad wordt
nog even eenvoudig beheerd als in de dagen toen dit gebouw werd gesticht en de
machtige landsheer, aan wien de Zuidelijke Nederlanden nog steeds een dankbare
herinnering bewaren, zijn scepter zwaaide over het vereenigd Zuid en Noord. Ja, had
de Fransche revolutie den vrederechter niet in een afzonderlijk kamertje gezet. de
gelijkenis zou misschien volkomen wezen.
Noode namen wij afscheid van dit sympathieke stadje. Wij wisten nu wel, dat wij
nergens op onzen tocht meer die indrukken zouden opdoen, waaraan wij hier ons
hart hadden verkwikt. Tienen moest wel tegenvallen na Leeuw en wat verder lag
ook.
Door een met boomen beplante laan wandelden wij naar het kleine station. Aardig
lag daar ter zijde van den weg, tusschen boomen en oude wallen, het stadje, nauw
gedrongen tegen de reuzenkerk, die boven alles uitstak. Dit was wel een echt mooi
en genietbaar Belgisch landschap. Wij bleven er naar kijken tot de trein kwam en
nog nadat wij waren ingestapt. Elders waren wij steeds met graagte het nieuwe en
onbekende weder tegemoet gegaan. Hier was het of wij werden vastgehouden door
den St. Leonardus, in wiens schaduw wij zoo onvergetelijke uren hadden
doorgebracht. En toen de trein al een eind op gang was, keken wij nog eens om naar
zijn stoute torengroep, die helder afstak tegen den blauwen zomerhemel.

ZOUT-LEEUW. HET RAADHUIS EN DE GENDARMERIE.
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Nederlandsche kerken,
door A.W. Weissman.
VIII.
De St. Laurenskerk te Alkmaar.

DE ST. LAURENSKERK TE ALKMAAR VAN HET ZUIDEN.

Dat er te Alkmaar reeds zeer vroeg een kerk, aan den H. Laurentius gewijd, moet
hebben bestaan, lijdt geen twijfel. Of, zooals een opschrift van 1605, in de
tegenwoordige kerk aanwezig, zegt, reeds in 860 ‘'t licht van Christi offerhand
glinsterde door heel Kenmerland’ is minder zeker. Veilig mogen wij echter aannemen,
dat deze kerk, zooals de dichter van het opschrift het uitdrukt ‘dick van d'Westvriesen
is verbrandt’. Immers de kerken der vroege middeneeuwen waren, hier te lande, van
hout.
In de 13e eeuw bezat Alkmaar een kerk, aan St. Laurens gewijd, daar onder het
hoofdaltaar van dit gebouw een deel van het stoffelijk overschot van den vermoorden
graaf Floris V werd bijgezet. De zerk, waaronder de begrafenis plaats had, is nog in
de kerk te zien. Zij ligt op een soort van tombe, in eikenhout uitgevoerd, die in den
stijl van ongeveer 1540 niet snijwerk en schilderwerk is versierd. Jammer genoeg is
het schilderwerk, dat het wapen van Holland, door engelen vergezeld, vertoont, in
lateren tijd overgeverfd, waardoor het zeer geleden heeft. Het is mogelijk, dat de
zerk nog uit de 13e eeuw afkomstig is. Maar het daarop gebeitelde wapenschild van
den graaf, met het omschrift: ‘hier ond(er) ist ingewa(n)t g(ra)ven floriis va(n)
holla(n)t, v(er)slage(n) va(n) h(eer) gerrit van(n) velse(n)’ draagt het karakter der
15e eeuw. In de 17e eeuw werd er bijgevoegd: ‘Anno 1296, den 28 Juny’, de
dagteekening nl. van den moord.
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In de 14e eeuw werd de kerk vergroot, want in 1382, zegt het opschrift, dat reeds
werd aangehaald, ‘is daer neffens met goed aendacht een kerck in reverencie van St.
Matthijs gestelt’. Het schijnt ietwat vreemd, dat men twee kerken naast elkander zou
geplaatst hebben. De 17e eeuwsche schrijvers vermelden nu eens, dat de nieuwe kerk
aan de zuidzijde, dan weder, dat zij aan de noordzijde gestaan heeft van de oude. Bij
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zooveel onzekerheid is de onderstelling niet gewaagd, dat de twee kerken in elkanders
verlengde werden gebouwd. Immers wij vinden geboekstaafd, dat, toen in 1468 de
toren der kerk, die een der hoogste van het land was, instortte, het bouwen van het
tegenwoordig monument ‘op het oude grondwerck’ plaats vond.
Zulk een ongeval, het instorten van een toren, heeft in de 15e en 16e eeuw hier in
Nederland meer plaats gevonden, bijvoorbeeld te Leiden en te Zwolle, doch hoeveel
schade dit wellicht aan de kerken, waarbij de torens stonden, heeft veroorzaakt, noch
de eerste, noch de tweede is geheel afgebroken. Het is dan ook al zeer
onwaarschijnlijk, dat men te Alkmaar in 1468 ‘d'oude kerck tot op d'aerd’ heeft
gesloopt, zooals het opschrift van 1605 ons wil doen gelooven. Nog veel minder valt
aan te nemen dat het nieuwe ‘heerlijck werck’ reeds ‘in 1470 off 1475’ zou zijn
voltooid geweest. Het bouwen van Nederlandsche kerken zoo groot als die te Alkmaar
heeft altijd tientallen van jaren, soms eeuwen geduurd.
Het komt mij voor, dat de maker van het opschrift de zaak niet juist heeft
voorgesteld, en dat de 18e eeuwsche schrijvers Van Heussen en Van Rijn gelijk
hebben, die meenen, dat de kerk van St. Matthijs niets anders is geweest, dan de
tegenwoordige kruisbeek, in wiens gevels men nog, aan de zuidzijde, het beeld van
den H. Laurentius, en, aan de noordzijde, dat van den H. Matthias ziet staan.
In het jaar 1468, toen de toren instortte, zal de kerk dus reeds voltooid geweest
zijn. De schade, door het ongeval aan het schip toegebracht, zal in 1475 kunnen zijn
hersteld.
De St. Laurenskerk te Alkmaar is eene basiliek, omdat haar middenbeuk hooger
is, dan hare zijbeuken. Die zijbeuken staan met elkander achter de koornis in
verbinding, waardoor de koortrans gevormd wordt, die een der eigenaardigheden
van de Nederlandsche kerken is.

HET KOOR DER ST. LAURENSKERK TE ALKMAAR.
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Tegen dien koortrans is een portaal uitgebouwd, dat, bijzonder rijk versierd, zich
aan het einde der Langestraat den beschouwer vertoont. Het was in de middeneeuwen
niet gebruikelijk, aan de koorzijde een ingang tot een kerk te maken. Ook aan den
koortrans der St. Bavokerk te Haarlem ziet men zulk een portaal. Oorspronkelijk
zullen deze portalen vermoedelijk kapellen zijn geweest, die na de Hervorming haar
tegenwoordige bestemming hebben gekregen. Het door een lauwerkrans gedekte
wapen der stad, een herinnering aan het ontzet van Alkmaar op 8 October 1573,
bewijst dat de verandering na dat jaar moet hebben plaats gevonden.
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HET SCHIP DER ST. LAURENSKERK TE ALKMAAR, NAAR HET WESTEN.

Over het algemeen zijn de vormen der St. Laurenskerk tamelijk streng. De muren
bestaan voor het grootste gedeelte uit de witte groefsteen, welke gedurende de 15e
eeuw hier te lande als ‘godelsteyn’ bekend was, en die nog tegenwoordig te
Gobertange aan de Maas wordt gebroken. Een eigenaardigheid van deze steensoort
is, dat zij slechts in betrekkelijk dunne stukken kan worden verkregen. Rijker
behandeld is alleen de voormalige sacristie, nu de consistoriekamer, waar de vensters
met sierlijk traceerwerk prijken, dat ineengevlochten takken verbeeldt Deze sacristie,
met de aardige galerij daarvoor, zal wel een werk uit het begin der 16e eeuw zijn.
In dien tijd werd er zeer veel gedaan tot verfraaiing der kerk, doch het meeste van
wat toen is aangebracht ging na de Hervorming te loor. In het bijzonder Meinard de
Man, abt van het niet ver van Alkmaar gelegen klooster te Egmont, heeft zich door
schenkingen verdienstelijk gemaakt. Aan hem herinnert nog de groote slagklok in
den toren boven het kruis der kerk, die hij in 1525 door Jasper Moor uit 's
Hertogenbosch liet gieten.
Van de prachtige altaren, waarmede de kerk eens prijkte, is natuurlijk niets meer
over. Maar wel vindt men in het koor de banken, waarin de geestelijkheid plaats nam
voor het verrichten der kanonieke diensten. Die banken zijn in Laat-Gothischen trant
versierd.
Ter begeleiding van het gezang dezer geestelijken werd aan de noordzijde van het
koor een orgel geplaatst, dat een werk was van Jan van Coblents en in Mei 1511 voor
het eerst werd bespeeld, gelijk een opschrift zegt.
Dit orgel, met zijn meesterlijk houtsnijwerk, is nog een van de schoonste sieraden
der kerk. Het bestaat uit een galerij, waarvan stergewelven afhangen. Op deze galerij
nam
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KOORBANKEN EN TOMBE VAN VLORIS V IN DE ST. LAURENSKERK TE ALKMAAR.

de organist plaats; haar borstwering heeft paneelen, welke gesneden wapenschilden
vertoonen, die tot het beste behooren, hetwelk de kunstenaars van het begin der 16e
eeuw hebben voortgebracht.
Het was in de middeneeuwen gebruikelijk, het koor van het overige der kerk af te
sluiten. Aan dit gebruik danken wij de sierlijke koorhekken, dikwijls meesterstukken
van snijwerk of gietkunst. Te Alkmaar bleef het koorhek, dat in eikenhout werd
uitgevoerd, bewaard, wel niet geheel in zijn oorspronkelijken toestand, doch toch
zoo, dat men kan nagaan, hoe het zich toen moet hebben vertoond. Een smakelooze
verflaag ontsiert dit hek, welks rijke vormen de eigenaardige mengeling van Gothiek
en Renaissance doen zien, welke de beginnende 16e eeuw kenmerkt.
Zuiverder treedt de Renaissance op waar aan de zuidwestelijke zijde der kerk een
eikenhouten hek de voormalige doopkapel, nu een rommelbergplaats, afsluit. Zelfs
van de kleuren, en het opschrift, waarmede dit hek eens versierd was, zijn nog sporen
te zien.
Der schilderkunst was, bij het opluisteren van de kerk, een groote rol toebedeeld.
In de 16e eeuw toch werden op de houten gewelven van den middenbeuk een reeks
van tafereelen aangebracht, waarvan de meeste helaas verdwenen zijn, doch een,
hetwelk het Laatste Oordeel voorstelt, in het Rijksmuseum te Amsterdam wordt
bewaard. Hoe zulk een beschilderd gewelf zich voordeed is nog in de kerk te Naarden
zichtbaar. Ook het niet ver van Alkmaar gelegen Warmenhuizen had er vroeger een,
door Jan van Schorel vervaardigd, en nu in het Rijksmuseum te Amsterdam opgesteld
Te Alkmaar bleef de beschildering der voormalige sacristie der St. Laurenskerk
in wezen, die ook hier op het houten gewelf is aangebracht. Deze beschildering heeft
door herstellingen, welke onbekwame handen uitvoerden, zeer geleden. De zes
gewelfvakken
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worden ieder door een in Laat-Gothischen stijl versierden rand omgeven. De drie
noordelijke vakken vertoonen in het midden het wapen van Keizer Karel V, met de
bekende zuilen van Hercules, waarop het devies: ‘Plus oultre’ zinspeelt. Dit wapen
wordt, in de beide andere vakken, door die van Holland en Westfriesland geflankeerd.
Aan de zuidzijde is het wapen van Alkmaar geschilderd, geflankeerd door die van
Delft en Oudewater, de twee steden, waarmede Alkmaar in de middeneeuwen
verbonden was.
Dat ook de steenen gewelven van de zijbeuken en de daarbij aansluitende kapellen
eens door schilderwerk versierd moeten zijn geweest, is waarschijnlijk, daar men
het nog in de voormalige doopkapel aantreft. De sluitsteenen, zoowel die der houten
als der steenen gewelven, prijken met verschillende zinnebeelden, als het Lam Gods,
de doek der H. Veronica, wapens en dergelijken, gelijk dit omstreeks 1500
gebruikelijk was.
Merkwaardiger nog dan deze versierselen, uit den tijd vóór de Hervorming
afkomstig, zijn de schilderijen op paneel, in 1504 vervaardigd en nu in den
zuidwestelijken hoek der kerk opgehangen. De kunstenaar, wiens naam niet bekend
is, heeft de zeven werken van barmhartigheid voorgesteld, als het spijzigen van
hongerigen, het laven van dorstigen, het kleeden van naakten, het begraven van
dooden, het herbergen van pelgrims, het verplegen van zieken en het verlossen van
gevangenen. De schilder heeft met groote uitvoerigheid het dagelijksch leven van
zijn tijd wedergegeven. Onder ieder tafereel is een gedicht van twee regels geplaatst,
waarin aan de goddelijke belooning, die het doen van goede werken verschaft, wordt
herinnerd.
Dat zulke vermaningen haar uitwerking niet misten bewijst ons het hofje, dat nog
altijd te Alkmaar bestaat en dat door Pieter Claeszoon Palinck en zijn huisvrouw
Josina van Foreest werd gesticht. Deze echtelieden, 21 Maart 1546 en 28 Februari
1541 gestorven, liggen in den zuidelijken kruisbeuk der St. Laurenskerk begraven.
Hun grafzerk is met prachtig gegraveerde koperen platen ingelegd, en behoort onder
de fraaiste kunstwerken van dien aard, die in Nederland worden aangetroffen.
In de 16e eeuw was men zóó doordrongen van de vergankelijkheid des aardschen
levens, dat overledenen zich bij voorkeur als lijken, in hun doodskleed gehuld, en
soms reeds in vergevorderden staat van ontbinding, op hun grafteeken lieten afbeelden.
Ook Palinck en zijn huisvrouw hebben zulk een voorstelling doen maken. Men ziet
hen in hun lijkwade op een mat uitgestrekt, omgeven door een lint, waarop gelezen
wordt: ‘Wij waren als ghi, nu ligghen wy hier: denckt om sterven, ghij en weet niet,
hoe schier! Wat is op dezer werelt bedreven? Als eene roock is des menschen leven!’
Aan deze sombere ontboezeming is echter het slot van de hymne ‘Te Deum’
toegevoegd, en verklaren de echtelieden, op den Heer te hebben vertrouwd, die hen
niet in eeuwigheid zal verderven. Palinck had een pelgrimstocht naar het Heilige
Land gedaan, en dit had hem den titel van ‘Gods Ridder’, zooals hij op zijn grafsteen
genoemd wordt, verschaft. Het wapen van Jeruzalem, door twee engeltjes gehouden
en door palmtakken gekroond, is boven de hoofden der figuren aangebracht.
De Hervorming heeft dus wel het een en ander uit den Katholieken tijd in wezen
gelaten. Niet onwaarschijnlijk is het zelfs, dat er in de 17e eeuw nog heel wat meer,
dan thans, van wat vroeger ter versiering der kerk gemaakt was, bestond. Doch ook
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toen werd het godshuis verfraaid en voor het nieuwe, dat werd aangebracht, moest
het oude wijken.
In de eerste helft der 17e eeuw achtten de Calvinisten het niet oorbaar, dat het
kerkgezang door orgelspel werd begeleid. De nog uit den tijd van den vroegeren
eeredienst aanwezige orgels werden wel bespeeld, doch op weekdagen, bij wijze van
concert. Niemand minder dan Constantijn Huygens, overigens een streng Calvinist,
pleitte voor het orgelspel bij het uitoefenen van den eeredienst.
Te Alkmaar woonde toen de met Huygens bevriende Maria Tesselschade, als
weduwe van den in 1634 gestorven Allert Crombalch. Deze muzikaal zoo begaafde
vrouw zal zeker,
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wanneer zij meester Pieter Jacobsz Schouten, den stedelijken organist, het orgel in
het koor hoorde bespelen, den wensch te kennen hebben gegeven, dat hij zich kon
laten hooren op een grooter instrument, zooals Jan Pietersz Swelinck in de Oude
Kerk van haar vaderstad Amsterdam tot zijn beschikking had.
Aan haar wensch werd voldaan, want in 1638 besloot het stadsbestuur een groot
orgel tegen den westelijken muur der kerk te laten maken, en het ontwerp daarvan,
wat de kas betreft, op te dragen aan den vermaarden Jacob van Campen, Maria
Tesselschade's neef. Van Campen kreeg voor zijn arbeid het aanzienlijke honorarium
van f1800, terwijl hem, als vergoeding voor reis- en verblijfkosten, daarenboven f
390 werd uitgekeerd.
Het eigenlijke orgelwerk werd vervaardigd door Germer Galtusz. van Hagelbeer,
die in 1641 aan den arbeid ging. Nadat in 1642 Anthonie Dionys de zuilen, welke
de galerij dragen, geleverd had, voltooide Jacob Jansz. Turck in 1643 de orgelkas,
welker beeldwerk door Pieter Mathijszen werd gesneden. De vermaarde Claes van
Everdingen beschilderde in 1644 de luiken van het orgel. Hagelbeer kwam in 1647
met het instrument gereed, dat door een viertal organisten, waaronder Dirk Swelinck,
werd beproefd en goedgekeurd.
Het orgel is een fraai stuk werk. Van Campen heeft niet, zooals een hedendaagsch
ontwerper zou doen, gepoogd in den trant der middeneeuwen te werken, om zoo de
compositie met de kerk in harmonie te brengen. Hij sprak zijn eigen kunsttaal en
paste de strenge Jonische en Korinthische zuilen toe, welke hij ook aan zijn
bouwwerken heeft gebruikt. In het laatst der 17e eeuw heeft Romein de Hooghe op
den muur boven het orgel een allegorisch tafereel geschilderd, dat niet meer duidelijk
te onderscheiden is, doch in zijn tegenwoordigen toestand geen groote kunstwaarde
heeft.

KOOR DER ST. LAURENSKERK TE ALKMAAR, NAAR HET NOORD-OOSTEN.
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Nadat het orgel voltooid was werd tot het vernieuwen der kerk-meubelen besloten.
Niet alles is toen echter vervangen, want enkele banken in het kruis der kerk geplaatst,
hebben nog de vormen der middeneeuwen. Weder wendde men zich tot Jacob van
Campen, om ontwerpen te verkrijgen. En deze meester, die reeds met het Stadhuis
te Amsterdam bezig was, dat door Constantijn Huygens ‘'s Werelds achtste wonder’
genoemd werd, achtte het niet beneden zich, teekeningen voor meubelen te maken.
In 1655 was Van Campen met zijn werk gereed, en begon Pieter Jansz aan de
uitvoering der banken, welke tegen de zuilen van het schip zouden worden
aangebracht.
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De ontwerper heeft, behalve de klassieke pilasters van de Jonische orde, die onder
de overhuivingen met zuilen overeenkomen, ook gebruik gemaakt van festoenen,
zooals hij ze in het bijzonder aan het Amsterdamsche Stadhuis had toegepast.
Die festoenen te Alkmaar zijn zóó fraai gesneden, dat zij den beroemden Albert
Vinckenbrinck, den maker van den predikstoel der Nieuwe Kerk te Amsterdam, geen
oneer zouden aandoen. Nu eens zijn bloemen en vruchten, dan weder schelpen als
motief gebezigd.
De predikstoel, het doophek en de daaraan sluitende banken dragen het jaartal
1665, en, daar Van Campen in 1657 overleed, kan hij ze dus niet ontworpen hebben;
zij vertoonen dan ook een ander karakter.
Verschillende opschriften leest men in de kerk. Aan het vermaarde beleg van de
stad herinnert een Latijnsch tijdvers, dat zegt, hoe den achtsten October het licht voor
Alkmaars bewoners opging. De hoofdletters geven het jaartal 1573. Blijkbaar reeds
spoedig, nadat de kerk ontluisterd was, deed zich de behoefte gevoelen, om wat kleur
tegen de muren aan te brengen. Want het schippersgilde vereerde aan de kerk in 1581
een groot beschilderd bord, waarop wapens en schepen te zien zijn, met toepasselijke
‘exempelen der bijbelsche schrift’, zinnebeelden en andere versierselen. Sedert kwam
ook het in gebruik in zwang, wapenborden en zoogenaamde ‘rouwkassen’ tegen de
muren en zuilen der kerk, ter herinnering aan deftige overledenen, op te hangen. Op
oude schilderijen ziet men hoe door deze voorwerpen het al te kille wit van het
inwendige verlevendigd werd. In 1795 moest dit alles echter, in naam der gelijkheid,
worden verwijderd.
Slechts één rouwkas, van 1789 en niet bijzonder fraai, ontsnapte aan de
vernietiging, misschien omdat de familie van den overledene haar deed wegnemen,
en later, toen de revolutie had uitgewoed, weder liet ophangen.
Een ander opschrift leert ons, dat in de 17e eeuw de kerkgangers zich niet altijd
ordelijk gedroegen, immers ‘Mijne Heeren Schout, Burgemeesteren ende Schepenen
der Stadt Alckmaer’ zeggen daar, onder dagteekening van 12 Januari 1645: ‘Dat
niemandt onder de predikatie zoo in de kercke als de capelle noch oock int uytgaen
van dezelve eenig insolentie ofte baldadicheyt zal bedrijven, op pene van gebracht
te werden in het huysgen onder 't oude orgel, ende aldaer een nacht te zitten of drie
gulden te betalen’. Blijkbaar was het de jonge jeugd, die het kwaad bedreef, want
verder wordt gezegd: ‘Doch zal de dienaar, eer iemant daerin te brengen, de ouders
daervan verwittigen’. Door deze laatste bepaling wilde men blijkbaar de ouders in
de gelegenheid stellen, hun baldadig kroost zelf te straffen.
Evenals de Nieuwe Kerk te Amsterdam en de St. Bavokerk te Haarlem bezit ook
de St. Laurenskerk te Amsterdam eene schilderij uit de 16e eeuw, waarop een
kerkgebouw is afgebeeld. In den regel wordt aangenomen, dat zulke schilderijen de
kerken voorstellen, waarin zij zich bevinden. De afwijkingen van de werkelijkheid,
die deze afbeeldingen vertoonen, maken ze echter als document weinig betrouwbaar.
De schilders hebben aan hun verbeelding vrij spel gelaten. Zoo bracht de meester,
die te Alkmaar aan het werk was, een hoogen toren tegen de kerk aan, die een zuiver
voortbrengsel van zijn vindingrijkheid is, want de kerk heeft in werkelijkheid slechts
een kleinen toren boven het kruis. Men heeft kans gezien, in deze zeer beperkte
ruimte een klokkenspel op te hangen, waarvan de reeds genoemde klok, door Meinard
de Man geschonken, deel uitmaakt. In 1688, toen deze klokken besteld werden, waren
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de gebroeders François en Pierre Hemony overleden, en zette hun neef Claude Frémy
te Amsterdam de gieterij voort.
Het bestuur van Alkmaar wendde zich echter niet tot Fremy, maar tot Melchior
de Haze te Antwerpen, die waarschijnlijk ook een leerling van de Hemony's geweest
is, daar hij, zijn werk bewijst het, de moeilijke kunst om klokken volkomen zuiver
te stemmen, welke door François Hemony was ontdekt, uitnemend heeft verstaan.
Vóór de Hervorming zullen de kapellen, die men aan beide zijden van het schip
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DE ZUIDELIJKE ZIJBEUK IN DE ST. LAURENSKERK TE ALKMAAR.
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aantreft, wel van de kerk door hekken zijn afgesloten geweest. Aan de noordzijde
zijn nog enkele dier afsluitingen aanwezig, doch daar zij het karakter van de tweede
helft der 17e eeuw hebben, kunnen dit niet de oorspronkelijke zijn. Uit denzelfden
tijd als deze afsluitingen is het scheepje afkomstig, dat in het koor aan het gewelf
hangt. Wat met dergelijke scheepsmodellen, die in Nederlandsche kerken niet
zeldzaam zijn, bedoeld werd, is onzeker. Wellicht moeten wij denken aan een nog
nalevende gewoonte, in de midden-eeuwen ontstaan, om vóór het altaar van het
schippersgild zulke voorwerpen misschien als dankbetuiging voor een voorspoedige
reis, op te hangen. Het Alkmaarsche scheep je is fraai bewerkt; op den achtersteven
zijn de stad en een ruiter geschilderd met het bijschrift ‘De ruyter is mijn naem, Anno
1667’.

VOORMALIGE SACRISTIE DER ST. LAURENSKERK TE ALKMAAR.

Behalve de reeds genoemde grafzerk van Palinck en Foreest, die als kunstwerk
groote waarde heeft, ziet men in de St. Laurenkerk nog enkele andere, die de
herinnering bewaren aan meer of mindere voorname inwoners der stad. Een deftig
heer was zeker Adriaan Schagen ‘in zijn leven Burgemeester, Raedt ende Pensionaris
dezer Stadt on Rentmeester van der Graaflyckheyt’, die in 1699 stierf. Ook
Willebrandt de Jongh ‘in zijn leven Raet in Oostindiën, Commandeur en Directeur
in Persiën en Commandeur over een Retourvloot van twaalf Scheepen, in Patria
gearriveert den 7 Augusti 1648’, behoorde tot de aanzienlijke inwoners van Alkmaar,
toen hij daar zijn welverdiende rust genoten had en in 1674 overleed.
Eenvoudiger lieden waren Meester Pieter Jacobsz Schouten ‘organist dezer stede’,
Pieter Cornelisz ‘clocksteller’, Jacob Pieters, ‘stads timmerman’ en Antonie Denys
‘steenhouwer dezer stadt’, die allen in de eerste helft der 17e eeuw hier ter aarde zijn
besteld. De laatste heeft, zooals wij zagen, de zuilen onder het orgel gemaakt. Een
tijdgenoot van hem, Jan Janszoon Keyser, vond het noodig het nageslacht in 1649
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op zijn zerk dus toe te spreken ‘Doen ick was oudt 40 jaer en gesond, doen woogh
ick 312 pont’, wat zonder twijfel het bewijs levert, dat de overledene in den waren
zin des woords een man van groot gewicht genoemd mocht worden.
Onder de groote kerken, die de 15e eeuw zoo talrijk hier te lande zag verrijzen,
als getuigen van de welvaart, welke in den Bourgondischen tijd heerschte, neemt de
St. Laurenskerk te Alkmaar een eervolle plaats in. Wel mist zij den rijkdom van
vormen, die andere vertoonen, maar zij onderscheidt zich door gelukkige
verhoudingen en aanzienlijke afmetingen. De rijzige middenbeuk
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met zijn slanke zuilen en hooge triforium-nissen is indrukwekkend, de zijbeuken en
de kruisbeuk geven aardige doorkijkjes. Even als andere kerken van Noord-Holland
is ook deze aan het westeinde der stad gebouwd, zoodat men haar bijna uitsluitend
van de oostzijde ziet en het koor zich naar de Langestraat, de aanzienlijkste straat
van Alkmaar, keert.
Wie nu, van het station, Alkmaar binnenkomt, ziet de westzijde der kerk, welke
voor een goed deel door een leelijk 19e eeuwsch gesticht wordt verborgen. Al is het
‘vrij’ leggen van kerken een bedrijf dat tegenwoordig terecht wordt afgekeurd,
niemand zou het betreuren, als aan den westkant te Alkmaar wat meer ruimte gemaakt
werd.
De St. Laurenskerk te Alkmaar is gerestaureerd, en daardoor, voor wie meent, dat
een bouwwerk door zulk een opknapping er niet mooier op wordt, minder
aantrekkelijk dan andere monumenten. Doch wat de onhandigheid van den restaurator
ook bedorven moge hebben, het grootsch geheel uit de 15e eeuw is gebleven. Alkmaar
heeft het recht, trotsch te zijn op het bezit van zulk een kerk.

Avond,
door Johan Luger.
Ik drink de kussen van je mond,
Als droppels dauw de avondstond,
Wen over 't laaggelegen land,
Wegsterft de heete zonnebrand.
Je oogen schijnen 't avondlicht
Zoo vredig van je aangezicht,
En als de zonne ondergaat Een mane is me je gelaat....
Een stille bleeke mane, die
'k Te nachte van mijn bedde zie;
En die in blanke heerlijkheid
Den nieuwen zonnemorgen beidt.
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Herinnering, door J.S. Sinia.
Een koude wind buldert door den schoorsteen, rukt en schudt aan de vensters, als
wil hij zich met geweld toegang verschaffen tot mijn kamer, waar ik arme, pas uit
de tropen teruggekeerde, mij met behulp van een fel brandende kachel zoo goed
mogelijk verschanst heb tegen de grillige nukken van ons lieve vaderlandsche klimaat.
Nu en dan klettert het tegen de ruiten, een groet uit zware donkere wolkgevaarten,
die zich met razende snelheid voortbewegen, en voor mijn huis één vieze bruine
modderbrij, waar voorbijgangers tot hun enkels inzakken....
Ik verlang terug naar het zonneland! Ach ja, hier ziet men ook wel eens zon, maar
die is dan zoo waterig en zoo flauw, dat men het eigenlijk geen zon kan noemen.
Nu zoek ik mijn troost in een oud schetsboek, dat mij daar ginds op zoovele
patrouille-tochten vergezelde, doorleef in gedachte weer al de omstandigheden
waaronder zoo menig krabbeltje gemaakt werd. Ook nog een teekening van Bali, al
lang vergeten, die nu echter plotseling opduikend, allerlei slapende herinneringen
wakker schudt.
't Was gedurende de Bali-expeditie in 1906. De hoofdplaats van het rijkje Badoeng,
Den Passar, was in onze handen, de voornaamste vorsten met hun aanhang waren
gesneuveld. Nu waren wij opgerukt naar Tabanan, maakten daar verschillende tochten
tot machtsvertoon. 't Was toen juist regentijd, het terrein zeer geaccidenteerd en dit,
gevoegd bij den meer dan slechten toestand waarin de wegen verkeerden, maakten
de taak voor onze troepen lang niet gemakkelijk. Er werd zeer veel krachtsinspanning
van den soldaat gevergd. Toch, ondanks de zware vermoeienissen, de vaak slechte
legeringen, die wij daar hadden, denk ik nog steeds met genoegen terug aan het
heerlijk schoone land van Bali met zijn trotsche bouwwerken, zijn kunstig aangelegde
sawah's en zijn aardige bevolking, die lang zoo slecht niet was als wij aanvankelijk
gedacht hadden.
Op een morgen waren wij met het bataljon opgerukt naar een kampong ergens in
het Noorden; de naam is mij ontschoten, doet er trouwens minder aan toe. Het had
den geheelen nacht geregend en nu bij den afmarsch regende het nog, en daar de
Balinees zeer vaak zijne wegen voor den afvoer van overtollig sawahwater schijnt
te bezigen, zoo gebeurde het meermalen dat wij tot de knieën door het water moesten
waden, water, dat uit den aard der zaak verre van helder was en door zijn kleur meer
de gedachte aan chocolademelk opwekte.
Maar de grootste ellende veroorzaakten de steile glibberige afgangen naar de
talrijke ravijnen, welke wij moesten passeeren. Zij schenen beter geschikt voor de
ijzers van een bobslede dan voor gewone menschelijke voeten en menigeen kwam
op vluggere, hoewel minder gewenschte, wijze beneden dan wel in zijne
oorspronkelijke bedoeling gelegen had. Een van deze afgangen had ongeveer in het
midden een scherpe bocht en bij deze bocht had de genie een diepen kuil gegraven,
die nu vol modderig water stond en dienen moest om de ongelukkigen, die van de
voeten geraakten, op te vangen. Deze veiligheidsmaatregel, hoewel minder aangenaam
voor hem, wien het lot trof aan het glijden te geraken, was in ieder geval zeer practisch
en eenvoudig.
Aardig was het te zien hoe onze Balineesche draagpaardjes dergelijke hellingen
namen: zij zakten op de achterbeenen door en gleden dan met een vaartje naar
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beneden. Zij hadden hierin een groote handigheid en kwamen meestal zonder
ongelukken naar beneden. Slechts één keer heb ik zoo'n paardje over den kop zien
duikelen en dat was juist beladen met twee kisten jenever. Van den inhoud der beide
kisten was niet veel heel gebleven en nog hoor ik de kreten van afgrijzen, die uit
mijn sectie opstegen, toen het heldere Schiedamsche vocht zich vermengde met de
Balineesche modder.
Zoo bereikten wij eindelijk na veel gesukkel,
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moe, bemodderd en bezweet onzen kampong, zaten dra in vroolijke clubjes bijeen
en genoten met smaak onzen half doorweekten proviand. En onderwijl bood ons het
kamponghoofd, die gevolgd werd door eenige oude heeren, waarschijnlijk de
notabelen uit zijne gemeente, als teeken zijner goede gezindheid sirih en klappers
aan.
Nieuwsgierig als de Baliër is, duurde het niet lang of de geheele mannelijke
bevolking

POERA (TEMPEL) IN TABANAN.

van den kampong was om ons verzameld, had voor alles oor en oog, scheen overal
even veel belang in te stellen, maar de grootste aantrekking oefenden wel onze
veldkijkers op deze eenvoudige menschen uit. Dat je met die dingen de voorwerpen
dichtbij of veraf kon zien, al naar gelang de wijze, waarop je zoo'n instrument voor
de oogen hield, zie dat ging hun begrip te boven en het was typisch, zoowel hunne
kinderlijke verbazing, als het heilig ontzag waarmede zij de kijkers behandelden.
Of mijne collega's ook nog proeven genomen hebben met hunne kompassen, om
te zien welken indruk deze zouden maken, weet ik niet, ik vermoed echter van wel,
doch het zonnetje dat sinds dien weer verschenen was, deed de helderwit steenen
poort van een poera (= tempel) die op eenigen afstand boven het groen uitstak, voor
mijne oogen schitteren en dit trok mij op het oogenblik meer aan.
Toen maakte ik de schets voor de teekening, die mij nu, na zoo langen tijd, weer
onder de oogen kwam en, hoewel deze teekening maar gebrekkig de werkelijkheid
weergeeft, zij geeft toch eenigen indruk van hetgeen ik zag.
Links de ingang tot een ‘djro’, woning van een Hoofd, waarvoor, op twee
offernissen,
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een paar afschuwelijk leelijke ‘raksasa's’, volgelingen van de booze goden Kala en
zijne vrouw Doerga, welk waardig tweetal men om der wille van de smeer steeds
door allerlei offeranden gunstig tracht te stemmen. Rechts een vrij groote waringin,
die met zijne reusachtige dichte bladerenkroon den geheelen voorgrond in zijn
slagschaduw hulde en bijna geen zonnestraaltje doorliet. Maar daar achter het
ongebreidelde zonlicht in al zijne felheid vallend op die eenvoudige witsteenen poort,
haar gevend een aureool van schoonheid, zoo stralend, zoo innig mooi, dat ik, in
bewondering verzonken, voor een oogenblik alles vergat, niet dacht aan den
lijdensweg, die mij straks, op onzen terugtocht, weer zou wachten.
B r e d a , 1 Februari '10.

Verlangen,
door Johan Luger.
In nachten kan ik zoo verlangen
Naar streeling van je zachte wangen,
Naar tred van voetjes op den grond,
Naar kussen van je zoete mond.
Zoo vaak heb 'k op je liggen wachten
Veel lange kommerlijke nachten,
Maar telkens ging het duister heen
En bleef ik klagelijk alleen.
En lange lig ik dan te droomen,
Van dat je eindelijk zal komen...
Dat je je armen naar me breidt
En je voor eeuwig aan me wijdt.
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Idylle
door dr. A. Aletrino.
Aan Dr. S.J. de Lange.
Toen ik van morgen op de zaal kwam, was het oude vrouwtje dood. Heel lang is zij
niet ziek geweest. Toen hij - de man van wien zij hield, en die verpleegd werd op
den mannen-kant - gestorven was, leek 't of haar levens-energie geleidelijk verdoofde
en of er niets meer overbleef, waardoor haar oud, gesleten voelen werd gesteund.
Zij is gaan liggen en is heen-geleefd door de gestadig meer-uitputtende verzwakking
van haar krachten, een ‘baisse d'huile dans la lampe’, zooals men wel eens meer bij
oude menschen ziet, die plotseling het eenige verliezen, wat hun het leven waard
maakt om geleefd te worden.
Het is al jaren lang geleden, dat ik haar voor het eerst ontmoet heb. Net, dat ik op
een ochtend, na mijn visitie, uit het armenhuis zou gaan, werd ik naar den
vrouwen-kant geroepen, waar zij, kort te voren, een zenuw-toeval had gekregen. Het
was niet ernstig en zij was gauw weêr gekalmeerd. Maar toen ik informeerde naar
de oorzaak, waardoor zij het plotseling ‘op haar zenuwen had gekregen’, zooals de
term luidt, toen kwam ik achter een idylle, het nieuw weêr opgewaakt-zijn van een
trouwe liefde tusschen twee, zóó mooi en zóó romantisch, dat het tot nu toe een
raadsel voor me is gebleven, dat zulk voelen in de triestheid, in de lichteloosheid en
de grijsheid van het armenhuis, zóó jaren lang kon blijven bloeien.
***
Het is een groot gebouw, het armenhuis, een paar eeuwen geleden opgericht en dat
oorspronkelijk gebruikt werd als een soort gevangenis, een werkhuis - het wordt nog
wel zoo genoemd - waar de menschen, die er werden opgesloten voor straf, van alles
moesten doen. Nog kan men op een groote gevel-steen, in een der muren, lezen, dat
het eigenlijk moest dienen tot straf- en verbeterhuis. In het verloop der jaren is het
van doel veranderd. Eerst diende het, nadat het echte werkhuis was afgeschaft, om
menschen, die geen onderkomen hadden en geen middel van bestaan, in op te bergen.
Maar eindelijk is het een inrichting geworden, waar ongeneeselijken, die lange jaren
kunnen ziek zijn vóór zij dood gaan en die niet meer in staat zijn om te werken of
bij zich t'huis niet kunnen worden opgepast, in worden opgenomen. Ook zijn er
menschen, die door een of ander lichaams gebrek niet meer hun brood kunnen
verdienen of die, nadat zij heel hun leven hebben voort-gezwoegd, te veel gesleten
zijn om zooveel te verdienen, dat zij een onderkomen, al is het maar op een
zolderkamer, kunnen betalen.
Behalve die fatsoenlijke en brave menschen - de slijtage uit den werk-stand van
onze maatschappij - ontmoet je daar een zoodje zwervers, die van hun jeugd langs
s'Heeren wegen hebben gedwaald en nooit dan in een inrichting van weldadigheid
een tijdlang achtereen geregeld hebben gewoond, een zekere hoeveelheid oude
dronkaards en een troepje drab, bezinksel uit de maatschappij, dat weg-gaat en weêr
terug-komt, een mengelmoes van op het kantje af krankzinnigen, van op het kantje
af misdadigers, van op het kantje af fatsoenlijken.
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Het is er 's zomers altijd minder vol dan 's winters, omdat de zwervers en het drab
- zoodra het mooie weêr belooft te komen - de oude neiging, die den heelen winter
in ze heeft gesluimerd, weêr voelen wakker worden om te leven zonder regelmaat
en orde, alleen naar eigen willekeur, de oude lust, hun leven-lang gevoeld behoeften
weêr voelen dringen naar vrijheid en naar ruimte, zonder hooge muren. Dan trekken
zij voor lange maanden weg en keeren in het najaar weêr, wanneer de natte, koude
regendagen komen en wachten zij de trieste wintermaanden door, totdat de lente
weêr begint te luwen. Ten minste, als zij in dien tijd niet ergens zijn dood gegaan.
Want 's winters, en voornamelijk in het late najaar, sterven er veel.
De ergste zijn de chronisch-zieken, de ongeneeselijken en de opgesleten stakkers.
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Het is waar, zij hebben het er goed, zoo goed als het maar kan in die omstandigheden.
Het zou wel beter kunnen zijn, het moest eigenlijk wel beter zijn, maar wanneer je
het in zulke inrichtingen zóó maakt, dat de menschen meer krijgen dan het hoog
noodzakelijke, dan zou er zoo'n toeloop komen van hen, die nu, - omdat het er niet
naar hun zin is - op een andere manier een onderkomen zoeken, dat er geen geld en
ook geen ruimte meer genoeg zou zijn om hen, die het 't meeste noodig hebben, te
helpen, zooals zij nu ten minste worden geholpen. Alles in alles, is het een geweldige
misère dat heele armenhuis, zoowel het groot gebouw als al die menschen, die er
eigenlijk zitten te wachten op hun dood
Het is een enorm vierkant, met in het midden van de ruimte tusschen de gebouwen,
die het vierkant maken, nog een vijfde, dat van de voorzij naar het achterste gedeelte
staat, zoodat er eigenlijk twee binnenplaatsen zijn. Doordat er al die jaren, dat het in
gebruik is, telkens in is veranderd en vertimmerd, is het moeilijk er den weg te leeren
en kan je er, om zoo te zeggen, in verdwalen. Maar triest is het, onzegbaar triest, die
zalen en die kamers met de hooge, leêge, gordijnelooze vensters van kleine ruitjes,
waardoor je niets ziet dan het dak van 't andere gebouw of eventjes de nokken van
de huizengevels aan de overzijde van de gracht, waarlangs het staat, of van de straat,
die aan den anderen kant er langs ligt. Wanneer je aan de voorzij, door de
breed-monumentale hoofd-deur binnen komt, ziet het er prachtig uit. Een wijde,
deftig-hooge vestibule, met donker-eikenhouten deuren van de kamers en achterin
een groote, van beide kanten ruim-opbuigende trap, waarlangs je op een breede
gaanderij komt met vier deuren, waarvan er twee, de grootste, voor de zalen van de
vroegere regenten zijn. Daar, in het voor-gebouw, kan je geen voorstelling er van
maken, dat vlak bij die imponeerend-grootsche rust een druk geloop van menschen
woelt, dat achter den muur, waarin de kleinere twee deuren zoo deftig meê-staan in
de plechtig-reine stilte van de ruime corridor, zoo'n menschen-massa huist, die niet
bij tientallen, maar bij honderden worden geteld.
Wanneer je een van die twee kleine deuren door-gaat, kom je in het echte werkhuis.
Eerst loop je door een donker-smallen gang, dan nog een deur en dan ben je op eens,
om zoo te zeggen, midden-in. Dan kom je in die opeenvolging van zalen, die je een
doolhof lijkt, een nachtmerrie, waarin je dwaalt, den eersten keer, wanneer je nog
den weg niet kent.
De dag-verblijven, groote, hooge, van een grijzen schemer volle zalen, met grauwe
klinkers als een straat voor vloêr, met lange, houten banken en smerig-houten tafels,
hier en daar wat stoelen rond een kleiner tafeltje, een kachel midden-in, de muren
van een desolate leêgheid met hun groezelig-grijze steen en van de hooge,
donker-bruine balken de rechte, gladde T-gehoekte pijpen van het gas-licht. De
mannen, die niet werken, zitten een heelen dag niets te doen, te praten en te rooken
of dommelen in een hoek of loopen heen en weêr en geven met hun donker-grauwe
kleeding en hun oude, vaalgegroefde trekken een gevoel van angstige melancholie
of maken het visioen van trieste lichteloosheid nog droeviger en hopeloozer. Misschien
omdat je weet, dat, achter dat goedaardig kijken van de doffe oogen van zoovelen,
de herinnering van hun-zwerf-leven denkt, met up en downs, met dagen van gebrek
en uren door-geroesd in dronkemans-losbandigheid, waarin er dingen zijn gebeurd,
waar niemand iets van hoort, maar die toch altijd geheimzinnig achter het veel-wetend
zwijgen van hun lippen blijven voort-bestaan. En ook misschien, omdat je in het
lijdzaam, goedig en geduldig staren van de anderen, hun afgetobde leven ziet,
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illusie-loos begonnen en machteloos voort-gesleept, één lange worsteling om hun
eten dag na dag, totdat zij eindelijk hier zijn aangeland, waar zij nu moê en moedeloos,
als platgeslagen, wachten op hun laatste uur.
Dat angstig-trieste overvalt je aan den mannen-kant zoo goed als aan den
vrouwen-kant. Het eenige verschil is, dat de vrouwen-zalen er wat netter en wat meer
verzorgd uitzien, ik zou haast zeggen, dat ze iets gezelligs hebben. Het is er niet zoo'n
slordig-
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vuile rommel en er is iets eigenaardig huiselijks, wat je in gestichten overal vindt in
de afdeeling voor vrouwen.
De slaap-zalen zijn groote, holle, leêge en wel zindelijke ruimten, die bij dag
natuurlijk een veel ordelijker indruk maken dan het dag-verblijf, maar even triest,
met lange rijen dicht-opeen-geschoven kribben, bijna zonder ruimten naast elkaâr,
vaal-vuil-gekleurd, zoodat je onwillekeurig vraagt, waar toch ter wereld men die verf
heeft vandaan gekregen. En ook daar voel je de huilende ellende in je keel naar boven
kroppen, als je het gevoel voorstelt van 's morgens dáár te moeten wakker worden,
na een nacht van slapen in de bedorven, dompe atmosfeer van zooveel menschen,
wanneer je denkt aan het onrustig, schrikvisioenend droomen van zoovelen, aan het
elken ochtend weêr beginnen van denzelfden leêgen, eentonig-loomen dag, waarin
maar één verschil is met de andere dagen, namelijk, dat het middag-eten anders is
en dat hij nader tot den volgenden dag van uitgaan brengt. En telkens kom je op een
groot portaal of in een vreemden, af-gesloten ganghoek, waar het geheimzinnig stil
is en je door het zachte suizen van de rust alleen van heel ver even het dof geluid
hoort van het dicht-slaan van een deur of het gedempt gepraat van een paar stemmen
op de binnenplaats, zoodat je het gevoel krijgt of je eindeloos ver gescheiden bent
van menschendrukte. Maar dan op eens, met niet meer tusschen-ruimte dan een nauw
en duister gangetje, sta je in een werk-zaal, waar een paar oude, nog niet heelemaal
gesleten mannetjes aan weef-getouwen werken, om zoo nog een paar stuivers in de
week bij te verdienen en waar het heen en weêr gekletter en geklap van de machines
je op eens herinneren waar je je bevindt. Zoo zijn er nog een matten-makerij en nog
wat werkplaatsen, ook voor vrouwen, maar heel veel is het niet, omdat de meeste
van die menschen òf geen ambacht kennen, òf te oud en te geleten zijn, om met hun
vroeger ambacht voort te gaan. Maar waar je komt of gaat, op alles hangt een waas
van desolaatheid, van melancholie, van matte vreugdeloosheid, iets niet te definieeren
afgeleefds, waardoor je steeds de neiging voelt om stil te huilen.
Misschien is het er niet zoo erg als ik het zie en altijd heb gezien en komt het,
doordat de indruk, dien ik heb gekregen den eersten keer, dat ik er ben geweest, me
tot op dezen dag is gebleven. Het was een regen-duistere, vroege winterdag, zoo'n
dag waarin het donker blijft van dat de zon heet op te gaan tot aan den avond en
waarin één lange ziepeling van regen gestadig uur na uur in traage taaiheid van de
grauwe wolken druipt. De duisterende droefheid druilt in klamme kilte van den
hemel, zij druppelt van de kale, zwarte boomen in de modder-plassen op den grond,
ze kleeft in wazig, dampig misten aan de dommelende gevels van de huizen, zij hangt
beweegloos op het water van de gracht en schemert alles tot een spokige, onduidelijke
schimmigheid, waarin je zelf beweegt en alles om je heen bewegen ziet als in een
verren droom. Al in den vroegen middag is het beetje licht gesleten en verbruikt en
wordt het avond-donker door de regen, die nu sneller, dichter klettert, meêgedragen
naar beneden, waar alles in een stille doodschheid doezelt, tot eindelijk het licht van
de lantaarns een moeilijk schijnsel in die grauw-egale dofheid kleurt. Het was zoo'n
dag, waarin je het gevoel hebt of het nooit weêr licht kan worden en of het nooit
gebeuren kan, dat weêr de wolken weg zijn en de lucht weêr blauw wordt en de zon
op nieuw zal schijnen. Je ziet zoo'n dag je leven als één lange, radelooze demping,
zonder illusie of verwachting van iets moois, zóó eindeloos leeg, dat al het grijs nog
grauwer wordt en alles om je heen je neêr-drukt in een moewe, matte, loome
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machteloosheid. Op zoo'n middag ben ik, in den vroegen schemer, voor het eerst in
het armenhuis geweest.
Nooit heb ik zooveel grauwheid bij elkaar gezien! Het was er alles grauw. De
menschen, die er lusteloos en vervelend zaten en bewogen, het dof gedruisch, dat
als een nevel in de zalen hing, het schijnsel, dat van buiten door de hooge vensters
zakte en alles liet vervagen tot een schimmig en onduidelijk visioen, de gangen en
portalen, waar in de loode stilte het stage, zachte stralen van den
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regen klagend langs de ruiten huilde, de trappen in het vreemd, beweegloos vlekkend
licht, dat met een valschen weêr-schijnuit de kleine ramen langs den opgang droomde.
En telkens weêr een zaal en nog meer gangen, nog meer trappen, een nachtmerrie
van wisselende, verdroevende eentonigheid, één lange, doffe doezeling van klemmend,
eindeloos grijs, waarin je het bewustzijn niet meer hebt van tijd en werkelijkheid en
doorgaat in een droom, met één begeerte, één verlangen, die stikkend en benauwend
hooger in je jachten, om er uit te zijn, naar buiten in de ruimte, in de lucht, om weg
te zijn uit die omgeving, waarin je het gevoel krijgt of je onmetelijk lang al levend
roud-dwaalt in een graf, vergeten en voor goed gescheiden van het licht en van de
buiten-wereld, waarvan je de herinnering nog in een wazig-verren nevel moeilijk
ziet.
Dat dof-benauwend, somber-grijs visioen is altijd in mijn hoofd gebleven en nooit,
en zelfs nu nog, wanneer ik aan het werkhuis denk - en ik ben er na dien middag in
geweest op alle uren van den dag, in zonneschijn en regen, in zomer-licht en
nevel-drijven van den winter - zie ik het anders dan dien eersten keer. Maar hoe
anders het ook is met zonneschijn of op een lichten dag, al is het niet zoo erg als dien
eersten keer, prettig en vroolijk is het nooit en er hangt steeds een atmosfeer van
onbeschrijfelijke triestheid.
Het ergste van alles, het meest navrante in die huilende melancholie, zijn de
ziekenzalen. Niet de barakken in den tuin, die vóór ik er kwam, een jaar of wat
geleden zijn neergezet en waar voornamelijk patienten, die - in het werkhuis ziek
geworden - niet zoo erg zijn, dat men ze naar een ziekenhuis moet transporteeren,
worden verpleegd. Dat soort patienten wordt weêr beter of gaat dood. Maar als hun
lijden ongeneeselijk of chronisch wordt, dan gaan ze naar de ziekenzalen, waar de
patienten liggen, die er door de ziekenhuizen worden heen-gestuurd. Daar is het 't
ergste van het heele armenhuis.
Het is een reeks van zolders en van kamers, die, in vroeger tijd, de hemel weet
waarvoor al zijn gebruikt. Daar vindt je echt het droevigste bezinksel van onze
samenleving: zieken, die er lange jaren liggen dood te gaan, door 't bijna
onnaspeurbaar, langzaam elken dag weèr meer af-leven en gevoelloos worden van
hun ledematen; menschen met nooit te heelen wonden of met een lijden, dat 't hun,
ofschoon gezond van lichaam, toch onmogelijk maakt om in de buitenwereld meê
te doen; zenuwzieken, toevallijders, die op de grens staan van krankzinnigheid;
patiënten, die - al is het traag - gestadig achteruit gaan, totdat op eens de dood, meestal
nog onverwacht, ze meêneemt; een troep verarmde en verziekte stumpers, die je den
indruk geven, dat ze - omdat je ze niet dood kunt maken in hun nutteloosheid en hun
niets meer kunnen of waard-zijn in de maatschappij - daar worden neêrgelegd om
uit den weg te zijn, zoo weinig plaats als mogelijk is in te nemen in de wijde wereld
en zoo min tot last te zijn van iedereen als 't maar kan. Niet dat zij het er slecht hebben
of verwaarloosd worden. Integendeel. Zij worden er verzorgd en opgepast en
verpleegd zoo goed als het in alle ziekenhuizen zou gebeuren, zij krijgen alles wat
zij noodig hebben en iedereen die met ze om moet gaan, is goed voor ze.
Wanneer je dag na dag daar in die kamers komt, wanneer je elken dag die lijdzame
misère van ze ziet, dat altijd liggen op dezelfde plek met steeds hetzelfde uitzicht,
soms jaren achtereen; wanneer je nagaat wat het zijn moet, dat elken dag weêr zien
beginnen van het licht, het voortgaan van de uren met dezelfde wissel-looze kleur
als gister en de andere dagen, het langzaam donker worden, met het eenige verschil,
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dat 's zomers op een later tijd dan 's winters het licht wordt aangestoken, het trage
sluipen van den nacht, die zonder doel de dagen aan elkander koppelt en als je dan
bedenkt, dat het zoo doorgaat jaren na elkaar, zoodat de menschen bijna niet meer
weten, hoe lang het al geleden is, dat zij gekomen zijn, dan kan je niet begrijpen - al
voelen zij het anders, niet zoo scherp, niet zoo diep als wij misschien, zooals wel
eens beweerd wordt - dat zij nog hechten aan het leven en dat zij nog betrekkelijk
tevreden en vroolijk kunnen zijn. De eenige verandering, die in hun dagen valt, is
dat er een dood gaat of dat er een nieuwe
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stakker komt. Of ook, wanneer het zomer is, dat zij een tijd lang dagelijks naar
beneden gaan, dat zij een ochtend of een middag mogen liggen in den tuin en dan,
gedurende een paar dagen, hun voorraad zonneschijn en zomer-kleur en het visioen
van groen en luchtblauw opdoen voor den langen, langen winter. En soms ook dat
niet eens.
Ik heb er een gekend, een ouden zeeman, een stuurman of zoo iets, die door allerlei
was achteruit gegaan en eindelijk in het armenhuis was aangeland. Hij was al veertien,
vijftien jaren op de zaal toen ik er kwam en was in al dien tijd niet van zijn plaats
geweest. Hij had in al die jaren niet anders van de wisseling der jaargetijden zien
gebeuren, dan dat het groezelige pannendak, waarop hij keek, nat-glimmend donker
spiegelde in den regen of blikker-blindde in den zonneschijn, of dat het stukje hemel
boven tusschen de twee daken helder kleurde of zwaar van wolken lager hing, met
stralingen van regen of wervel-vlokkend wemelen van de sneeuw, en dat het op de
zaal wat warmer of wat kouder was. En altijd als ik bij hem kwam, vond ik hem met
zijn diep-gegroefd gezicht, iets goedig-lijdzaams in zijn oude oogen - nimmer en
nooit heb ik één woord van ontevredenheid van hem gehoord - zwijgend staren naar
datzelfde uitzicht. Dan vroeg het dikwijls, als ik van hem weg was, in me op, waar
diè man toch wel aan zou denken, wat er toch om moest gaan in diè gedachten, terwijl
hij dag na dag en maand na maand die trage, lange uren lag te zwijgen in de stilte
van de zaal. Zag hij de eindelooze wijdheid van de zee, de grenzelooze ruimte van
den hemel, het schitter-lichtend kleuren van de zon, het droom-visioen van vreemde
landen met bloemen in een toover-pracht en boomen in een altijd-groenend wiegen
van de bladen? Of hoorde hij het klotsend schuren van de golven in den nacht, het
zingen van de vogels in het eeuwig blauwen van de lucht, het klagend suizen van de
winden? Ik weet het niet. Maar soms, wanneer ik bij het maken van mijn rond-gang
naast zijn bed kwam zitten, zag ik een triestig glanzen in zijn anders matte oogen en
was het of hij moeilijk bewustte naar de grauwheid van de zaal en of hij langzaam
en berouwend waakte uit een droom-visioen van kleuren-mooi herinneren. Misschien
is het niet zoo, misschien is het verbeelding van me, ik weet het niet. Zoo heeft hij
nog een jaar of wat gelegen, altijd dezelfde, lijdzaam, stil en zonder klachten, altijd
alleen, zonder dat hij ooit bezoek kreeg, en is toen, tamelijk snel, gestorven. En toen
is hij begraven en niemand is er, die hem heeft gemist of die zich, toen hij eenmaal
weg was, ook nog maar een korten tijd herinnerde, dat hij bestaan had.
Toen hij nog leefde, voelde ik dikwijls - en ook nu nog komt het telkens plotseling
in me op, wanneer ik 's avonds op mijn kamer zit, of uit ben, in gezelschap, in een
schouwburg of op een concert - dat op het oogenblik, terwijl ik leef in vroolijkheid,
gezelligheid en licht, daar in het werkhuis, in die zalen, zoo'n man en zooveel andere
liggen, in steeds dezelfde wissellooze grijsheid, dienzelfden vreugdeloozen,
toekomstloozen sleurgang van hun dagen. Dan is het of een stil verwijten in me op
komt huilen en voel ik als een schamend schuldig-zijn, dat ik genieten kan, terwijl
er zooveel stumpers, zonder verwachting van iets beters of iets mooiers, zoo'n ellende
hebben en hun bestaan daar in het oude, kaal-harde werkhuis eigenlijk niet anders
is dan lang en lijdzaam en geduldig wachten op hun dood. Misschien zien wij die
dingen erger dan zij zijn, omdat wij onwillekeurig ons verplaatsen in hùn bestaan en
dan vragen, hoe wij, terwijl wij zijn zooals wij zijn, ons wel zouden voelen, wanneer
wij onder die omstandigheden moesten voortbestaan, in die melancholie en
eenzaamheid, zonder één mensch dat noemenswaardig om je geeft en er verdriet van
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heeft, wanneer je dood gaat; wanneer wìj zoo jaar in jaar uit, daar zouden moeten
liggen wachten op het eind, zonder één lichtje in het voortgaan van de dagen, zonder
verwachting, doelloos, zonder hoop op wat verbetering. Misschien denken die
menschen anders, voelen zij anders en zijn zij, door hun opvoeding en door hun leven
in een andere omgeving en door de andere omstandigheden, niet hetzelfde als wij.
Je zoudt wel zeggen, dat het moet, want anders is het moeilijk te begrijpen, dat zij
nog hechten
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aan het leven, dat zij niet dag aan dag verlangen naar hun laatste uur.
Toch heeft er die idylle hoog-gebloeid en heeft er jaren lang het schoon gekleurd
van een illusie, die het wanhopig-leêge duister van den dagen-sleur verhelderde en
steeds, teêr-vlammend in de verte, er een belofte lichten deed, waardoor twee
menschen, in het laatste van hun hene-leven, het eerste, groote, zacht-omvreugdend
mooi van hun bestaan hebben gevoeld.
***
Zij waren geen van beiden jong meer, die twee menschen, maar toch, zoo oud als zij
wel leken, waren zij niet. Hij was een paar jaar ouder en door zijn zwerf-leven zag
hij er veel meer af-gesleten en veel moewer uit dan zij. Zij hadden jaren terug, al van
hun prilste jeugd, elkaar gekend. Maar hij was plotseling, toen hij bijna tot een man
was groot-gegroeid, verdwenen en zij had hem niet dan in het werkhuis weêr
terug-gezien. Zij hadden in dezelfde straat gewoond, een van de lange, smalle straten
in de oudste volksbuurt van de stad, die met drie schiereilanden, gescheiden door
het breede water, dat als binnenhaven dient, zich uitstrekt tot waar vroeger bijna de
zee begon. Ik kan, door de herinnering uit mijn jeugd, me levendig die buurt
verbeelden zooals zij eertijds moet geweest zijn. Nog vindt je er, niettegenstaande
er een boêl in is veranderd, hier en daar de overblijfselen van terug. Voornamelijk
aan het einde zijn die straten bijna nog hetzelfde gebleven, met oude, lage huisjes
en een paar scheeps-timmerwerven, die er ongebruikt, leêg en verlaten liggen en
waar je niet kunt denken, dat je vlak bij een groote stad bent, waarvan het vaag
gedruisch nog even, zacht gedempt en als een dunne wolk naar je toegrijst. Toen ik
nog armen-dokter in die wijk was, heb ik er 's zomers dikwijls, 's morgens als ik moe
was van het loopen in die lange, warme straten, uitgerust, omdat het er zoo heerlijk
stil was en je je verbeelden kon, dat je aan de zee stond. Je hebt er, niettegenstaande
er een spoordijk is gemaakt, die een gedeelte van het uitzicht weg-neemt, toch nog
een mooie ruimte van water en van lucht, met scheepjes, die met donker-bruine of
met schitter-witte zeilen varen op het grijzend-groene golven van het water, en groote
wolk-brokken, die in luideloozen voortgang drijven in de zongelichte blauwheid van
de wijde lucht en in de verte, aan den schemerigen horizont, het wazig kleuren van
de huizen en de boomen van de overzij. Het was er 's zomers altijd heerlijk en ik heb
er heel wat uren zoek gebracht en het was me, als ik er weêr van daan moest, telkens
even moeilijk terug te gaan naar de benauwdheid en de drukte van de stad.
In zoo'n klein huisje daar, hadden zij naast elkaâr gewoond. Haar vader was er
werkman op een der werven en had goed zijn brood, en zij deed - toen haar moeder
dood was en zij niet meer naar school ging - het huishouden en zorgde voor de
kinderen. Het huishouden, waarin hìj leefde was niet veel. Zijn vader was een oude
schipper en hield een overhaal, maar zat meer in de kroeg dan dat hij werkte, terwijl
hìj dan al het werk deed in het kleine handeltje van scheeps-benoodigdheden, dat er
bij was. Zijn moeder had hij nooit gekend. Die was, toen hij nog jong was, met een
kerel, een schipper die soms dingen bij ze kocht, weggeloopen en zij hadden nooit
weêr iets van haar gehoord. Hij was een korten tijd, maar erg ongeregeld, omdat
niemand op hem lette, naar school geweest en had voornamelijk zijn dagen
door-gebracht met spelen en met knoeien op het water, totdat hij sterk genoeg
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geworden was om aan den overhaal te helpen. Maar heel veel had hij niet te doen en
toen zij van de school gekomen was en t'huis bleef om voor het huishouden te zorgen,
was hij meestal bij haar te vinden. Zij zorgde zoo'n beetje voor hem, hield zijn kleêren
heel en waschte, zonder dat haar vader het mocht weten - want die zag dien omgang
met zijn kinderen niet graag - zijn ondergoed en speelde moeder over hem, wat hij
zich doen liet, niettegenstaande zij een paar jaar jonger was dan hij. Zij was de eenige,
die goed met hem kon omgaan en die van hem gedaan kreeg, wat hij voor een ander
nooit zou doen. Hij was een onbesuisde, wilde, moeilijk te regeeren jongen, ongeschikt
voor een geregeld ambacht en om
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zich te schikken naar eens anders wil, een echte zwerver, met een bijna niet te temmen
lust naar vrijheid en een bijna onweêrstaanbare behoefte om te doen wat hem maar
in zijn hoofd kwam. Daarbij een opgewonden standje en een drift-kop, waardoor hij
telkens ruzie met zijn vader had, als hij iets niet gedaan had, zooals die wilde en die
hem, in de half-roes, waarin hij altijd leefde, uitschold en behandelde als een kind.
Au fond was hij goedhartig en luisterde hij altijd naar alles wat zij met hem sprak.
Omdat zìj het had verboden, dronk hij nooit een borrel en omdat zìj het wilde, had
hij al een paar maal geprobeerd ergens een plaats te krijgen of een baas te vinden.
Maar als hij wèl een baas had, hield hij het niet lang bij hem uit, omdat hij niet kon
wennen om geregeld elken dag hetzelfde te doen en hij zich niets liet zeggen of een
aanmerking liet maken. Dan gooide hij, soms om een kleinigheid, de boêl er weêr
bij neêr en verbeuzelde zijn tijd weêr met den overhaal of met een beetje werken in
hun handeltje van scheeps-behoeften of zwierf heele dagen op het water, waar hij
altijd iets te doen vond voor een schipper of als los werkman aan een schip, dat op
een werf lag en opgekalefaterd werd. Hij vond zijn leven heel plezierig zoo en klaagde
nooit, wanneer hij wel eens niet te eten had; dat kwam wel weêr te recht en duurde
nooit zoo lang, zooals hij onverstoorbaar vroolijk zeide, als zij er wel eens met hem
over sprak en zich bezorgd maakte, wat er toch mettertijd wel van hem worden moest.
Hij wuifde altijd haar bezwaren weg en dacht nooit aan de toekomst. Wanneer die
toekomst er zou wezen, zeî hij altijd, was het tijd genoeg.
Zij waren langzaam, onbewust, om zoo te zeggen, zonder dat er een van beiden
over had gesproken, op elkaâr verliefd geworden. Zij, met het vroeg volwassen en
vroegrijp zijn van de meisjes uit dien stand, wist het van zich zelf al lang, dat zij van
hem hield. Maar hij, die leefde bij het oogenblik en die niet verder dan den dag van
morgen zag, hij was tevreden als hij bij haar zat en vroeg niet meer en dacht niet aan
het mogelijke, dat er ooit iets zou veranderen. En de verandering kwam!
Haar vader wilde gaan hertrouwen. Het verveelde hem om langer voort te leven
als hij die paar jaren had gedaan. Hoe goed zij ook het huishouden in orde hield, het
was toch heel iets anders als een vrouw het deed. De kinderen waren bijna zonder
toezicht en deden wat zij wilden, omdat zij niets over ze te zeggen had. Maar
voornamelijk zijn eigen leven gold het, hij vond het onplezierig 's avonds t'huis te
komen en geen vrouw te vinden, zijn vrije dagen door te brengen zonder aanspraak,
zonder iemand van zijn leeftijd, zonder vrouw die orde hield, gedwongen om zijn
uren door te brengen in het ruzieën en vechten van de kinderen, of naar de kroeg te
gaan, waar hij een tegenzin in had. En het zou gauw gebeuren, had hij er bijgevoegd
toen hij er over sprak, misschien wel over een paar weken, hij had al iemand op het
oog, een goede vrouw, die wel zou willen, de weduwe van een kameraad en zonder
kinderen.
Den volgenden dag, een zondag, toen haar vader met de kinderen was gaan
wandelen, ging zij - zooals meestal 's zondags, als haar vader uit was - op de oude
werf zitten, naast het huis, verlangend, dat haar jongen komen zou, de eenige met
wien zij alles kon bespreken. Het had haar vreeselijk gedrukt van gister avond af, zij
had bijna den heelen nacht er niet van kunnen slapen, omdat zij heel goed voelde,
dat nu háár leven ook veranderen zou. Zij wist vooruit, dat het nooit goed kon gaan,
wanneer een vreemde vrouw in huis zou komen, al was die nog zoo goed. Die zou
natuurlijk het huishouden gaan doen en zij zou overschieten. Zij was geen kind meer
en kon zich niet meer als een kind laten behandelen. En de gelijke van die vreemde
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kon zij ook niet zijn, waar die de vrouw werd van haar vader en natuurlijk ook de
baas in huis zou worden. En dan kwam er nog de vage vrees bij voor een stiefmoeder,
het vast-gehamerde begrip bij menschen uit dien stand, dat stiefmoeders haar kinderen
uit het eerste huwelijk altijd haten en hun eigen kinderen altijd voor-trekken boven
de kinderen van haar man en dergelijke meer. En het voornaamste was, dat zij zou
leven op de kosten van haar
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vader, terwij zij niet meer, als tot nu toe, haar werk er voor deed Daarom had zij
bedacht, dat het 't beste voor haar zijn zou, het huis maar uit te gaan en een dienst te
zoeken, al zag zij er met angst en beving tegen op, om onder vreemden te gaan leven.
Zij had er niets nog aan haar vader van gezegd, omdat zij wachten wilde tot zij vast
besloten was en eerst nog alles goed besproken had. Misschien had haar jongen nog
een andere gedachte en wist hij er iets beters op, dat zij niet onder vreemde menschen
hoefde gaan.
Haar jongen was gekomen en zij had hem alles dadelijk gezegd. Het was of onder
haar vertellen de vroolijke luchthartigheid geleidelijk van zijn gezicht verstarde tot
een angstig-strak en nooit-gekend verdriet. En hij was moedeloos blijven zitten,
telkens zachtjes vragend, of zij niet een andere oplossing er voor wist. En hij had
bijna huilend zijn bezwaren uit-geklaagd. Zij moest niet weg-gaan, zij was er niet
geschikt voor om te dienen, zei hij, zij wist niet wat het was om meid te zijn, zij
moest het maar eens vragen aan haar kennissen die dienden, dan zou zij hooren wat
het was om altijd klaar te staan voor anderen en nooit je eigen baas te zijn, vooral
voor haar, die al zoo lang haar eigen meester was geweest. Zij hield het toch niet uit,
dat zou zij zien. En ook om hem mocht zij niet weggaan. Hij kon het zich niet denken,
dat hij alleen zou moeten blijven en niet meer telkens bij haar aan zou kunnen komen.
Zijn huisgezin, het eenig huiselijke dat hij op de wereld had, vond hij bij haar; de
kamertjes, die hij bewoonde met zijn vader, waren als een stal zoo rommelig en vuil,
ter nauwernood geschikt om er te slapen, dat was geen t'huis. Zij was de eenige, die
een beetje voor hem zorgde en iets voor hem deed, de eenige die van hem hield en
zich iets aan hem liet gelegen liggen, zijn vader was nog erger voor hem dan een
vreemde, die was nooit t'huis en als hij wèl eens t'huis kwam, was hij altijd dronken.
Wanneer zij weg zou gaan, dan was zijn leven heelemaal gedaan en niets meer voor
hem waard. Hij kon zich net zoo goed verdrinken en hij wist, dat als hij dat niet deed,
hij net zoo'n dronkaard als zijn vader worden zou. En hij had langen tijd zoo
voort-geklaagd.
Maar plotseling, na een stilte, waarin hij, starend voor zich uit, had zitten denken,
had hij haar hand gegrepen en toen zij naar hem opkeek, had zij weêr het oude
vroolijk-lachen terug-gevonden op zijn jong-gebruind gezicht. Hij had de oplossing
gevonden, juichte hij. Zij moesten samen trouwen, dan hoefde zij niet weg te gaan
om jaren lang haar leven onder vreemden door te brengen en was hij ook gered. Nu
dat het dreigde, dat hij haar zou missen, nu voelde hij pas, dat hij van haar hield en
dat hij veel meer van haar hield dan hij gedacht had. Hij kon best een betrekking
zoeken en zooveel verdienen, dat zij er met hun tweeën, met wat overleg en
zuinigheid, van konden leven. Wanneer het moest en waar het ook om haar bestaan
ging, zou hij wel oppassen en zich goed gedragen en niet dadelijk, als hem iets niet
beviel, zijn werk laten liggen om te gaan zwerven, zooals hij vroeger had gedaan.
En hij had opgewonden doorgesproken over zijn plan en over het plezierig leven,
dat zij zouden hebben, getrouwd en onafhankelijk, in hun eigen t'huis en had
gedwongen, dat zij toe zou stemmen.
Terwijl hij sprak en lang nadat hij opgehouden had met spreken en zijn plannen
uit te leggen, was zij stil gebleven.
Het was een late, stille, warme herfst-dag, een van die vreemd-gelukkig-droeve
dagen, waarin voor iemand zacht zijn heele heene leven op-zwijgt. Zacht dreef het
geuren van het najaar en alles stond beweegloos in het wazig-gouden licht, de hemel
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eindeloos droomend in geheimend-gulden blauwheid, waarin de vlokkig-blanke
wolkjes peinsden en nauwhoorbaar de herinnering fluisterde van schoonheid, die
voorbij is voor altijd en stil het rouwen klaagde van wat nooit weêr kan keeren. En
zij herinnerde de mooi-voorbije uren, die zij hier had gezeten, de
zomerzondag-middagen, wanneer een schitter-blanke hitte neer-stond uit de
helder-blauwe lucht en in de straten schroeide met beweegloosharde gloeiïng, terwijl
hier op de werf een koelend-zachte schaduw lag, waarin het frisschend rieken van
het water streek, dun-
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voortgedragen uit de verte op het streelend suizen van het nauw-hoorbaar weven van
een wind-zucht. Het anders helder-kleuren van de boomen en van de huizen-daken
aan de overzij, stond schemer-tintend achter het hette-trillend grijzen van de lucht,
die in een wijde koepeling van zuiver-diepe blauwheid spande, hoog-welvend in het
stille zilveren van de zon. Ver op het langzaam, gelijkmatig deinen van het
groenend-grijze, blauw-doortinte water, gleden de scheepjes met de zon-gelichte
zeilen luidloos voort, het donker pluimen van de donzen rook, die uit de zwarte
strakheid van een stoomboot-schoorsteen dichte, losde in een lang-gerekte dunheid
teêr-wolkend uiteen, een smalle schaduw lijnend op het blanke achterschuimen van
de golven, die hoekig splijtend trokken langs het gladde water-vlak. De stilte dreef
beweegloos op de wijde ruimte, zacht even doorgeduisterd van het schorrend
klagefluiten van een boot, of kort gehelderd door het over luiden van de
kinderstemmen achter in de straat, waarna het zwijgen van de uren weêr in tragen
voortgang vloeide. Dan, als de zon-glans lager naar het Westen kleurde, een
rood-oranje gloeiïng vlammend in de lucht, waarlangs de dunne wolk-brokjes
beweegloos met hun teêr-getinte randen eindeloos-geheimend staarden en zacht het
tooverlichten van den hemel ijl vervloeide naar het dieper blauw, waarin de sterren
met een rustig tinkelen hun weeken goud-schijn weefden, dan was het of zij langzaam
waakte uit een verre droom en of zij vreemd het werkelijk bestaan weêr voor haar
oogen op zag komen. Dan was de mooie dag weêr heen, het menschen-volle leven
in het warm-matte duister van de straten achter haar, luidde in onduidelijk klanken
naar haar over en zij stond zuchtend op, met moeite scheidend van de stille plek, die
eenzaam terug-bleef in het nachte-kleurend spreiden van den maan-glans.
En andere zomer-dagen kwamen voor haar op, waarin de zon-gedekte lucht een
mattend-dompe loomheid stilde naar omlaag en van de lage wolken een weeke nevel
floersde, die alles zwijgender beweegloos schimde in het mistig grijzen van den
horizont en alle luiden doffer dompen deed, als in de vaagheid van een
nauw-herinnerend visioen. Dan zat zij heel den middag, als haar huishouden was
afgedaan, te soezen naar de stilte, die nog roerloozer dan anders op het water stond.
Haar werk lag beweegloos onder de peinzing van haar saam-gevouwen handen in
haar schoot, geleidelijk vergat zij, dat dicht achter haar de stad was en zij voelde of
zij eenzaam en alleen, ver buiten menschen-omgang en het drukkend-grauw
versomberen van de straten in een armen-buurt leefde. En zij illusiede haar verder
leven voor haar oogen, haar dagen door te brengen in de buitenstilte ver van de stad,
een rustig-klein bestaan, dat tot haar dood hetzelfde zou blijven, naast hem van wien
zij hield en die van haar zou houden tot het eind, een zachtgelijke vloeiïng van de
jaren, zonder het schokkend, jachtend vechten om hun brood, als zij altijd rondom
zich had gevoeld van hen, die in de onverschilligheid der menschen-volte van de
armoê-straten geboren werden en er, zonder wisseling van ook maar één kleine
vreugd, in bleven tobben tot hun snel-vergeten heen-gaan voor altijd. Dan was haar
waken ruw, wanneer zij, als haar vader t'huis kwam, geroepen werd en plotseling
het werkelijke van haar leven voor haar op-stond. Maar toch, wanneer zij 's avonds
vóór zij slapen ging, nog wakker lag te soezen in haar bed, bracht altijd het visioen
der doorgedroomde uren van den middag haar een groot geluk, waarop zij dagen
lang kon teeren, als zij t'huis moest blijven door haar werk of als het slechte weêr
belette, dat zij s'middags uit kon gaan.
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En herfst-dagen, mooi en van een gouden stilte als dien dag, had zij er door-geleefd,
zacht-lichte uren, die een droef geluk van weemoed snikten in haar voelen, die uren,
die zij nooit vergeten zou en die haar in de somber-trieste dagen van den winter
troostten, wanneer de lichtelooze dag-schijn treurde van de lucht en eindeloos de
regen van de wolken mistte.
Er was een zachte weemoed over haar gekomen door het voelen, dat zij naar het
werkelijke leven werd gedwongen, dat dreigde uit de wijde onbekendheid van de
groote stad, die achter haar in zondag-stilte met onduidelijk, zacht-nevelend geluiden
voort-
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bestond en waarin zij over korten tijd, wie wist hoe gauw, zou meê-bewegen,
verdwijnend met haar kleine enkelheid tusschen de onnoemelijk velen, weg uit het
beschermend, rustig ver-zijn van de buiten-buurt. Het was of in haar borst een
angstend voor-gevoel benauwde, dat nu haar onbezorgd-doorgeleefde jeugd gedaan
was, dat dit het laatst zou zijn, waarin zij zoo zou zitten, het einde van de lange
uren-reeks, die zij gedroomd had in het wijd òm-zachtend schoon van kleurenwevend
licht en fluister-toonen van de stilte. En zij had - verlange-schreiend in haar ziel naar
iets, dat in de onbekendheid van haar toekomst lichten kon - een korte poos haar
overtuigde weten wat geschieden zou, ver uit haar denken heen-gemooid en had
geluisterd naar het vreugde-juichen van haar vroegere illusie, dat door zijn zeggen
in haar hoog-gezongen was, op-starend naar de wonderbeelding van haar oud-gekend
visioen, haar rustig-klein bestaan, naast hem van wien zij hield, gelukkig
heen-gelijkend zonder pijnend schokken tot haar dood, dat door zijn dringend vragen
voor haar oogen op-beloofde.
Maar dadelijk had het werkelijk gebeuren haar droome-peinzen wakker neêr-gehard.
Van al die mooie plannen, die haar jongen had gemaakt, kon nooit iets komen! Haar
vader zou niet willen, dat wist zij al vooraf. Hij had zich veel te dikwijls en met
afkeer over het leven van haar jongen uitgelaten en had er veel te dikwijls op
gescholden, dat hij, op zijn ouderdom, nog geen betrekking had en door zijn dagen
luierde als een zwerver en een vagebond. Haar vader zou er nooit zijn toestemming
aan geven, dat zij konden trouwen en zij stond machteloos, omdat zij minderjarig
was. En toch, al zou haar vader willen, of als zij - zonder dat haar vader toegaf - met
hem trouwde, wist zij, dat het een domheid zijn zou, die zij deed. Zij had er veel te
dikwijls al het voorbeeld van gezien bij menschen uit de buurt, die zoo maar - zonder
dat de man een ambacht kende of een geregelde betrekking had - waren getrouwd,
hoe, met het voortgaan van de jaren, het huishouden verliep. Soms ging het in de
eerste jaren goed, maar dan, wanneer er kinderen kwamen en de zorgen grooter
werden en er soms een langen tijd verliep, waarin de man geen geld verdiende, dan
armoeide het huisgezin uiteen, de boêl vervuilde, omdat de vrouw er niet meer tegen
op kon en moedeloos werd door de zorgen, of onder vreemden moest, om als
schoonmaakster of werkvrouw iets te verdienen, de man hing 's avonds uren in de
kroeg en het eind was de bedeeling en een altijd armoê-tobben tat hun onverschillig
doodgaan in het gasthuis. Zij wist het veel te goed, hoe al die huishoudens verliepen;
zij had het veel te dikwijls al gezien; de halve straat bestond uit zulke gezinnen. Het
zou een domheid zijn, wanneer zij doen zou, wat haar jongen wilde. En zij had
moedeloos geantwoord, dat zij nooit kon doen, wat hij verlangde, omdat zij het een
dwaasheid vond; dat het nooit goed kon gaan en dat haar vader nooit zou willen.
En zij had langen tijd gesproken tegen het koppig dwingen, dat zij in hem voelde
driften, belovend, dat zij konden trouwen, zoodra hij een betrekking hebben zou en
had getracht het hem te doen begrijpen, dat het veel beter voor haar was uit huis te
gaan en te gaan dienen. Zij konden later altijd nog bespreken, wat zij zouden doen.
En hij had toegegeven. Maar heel den verderen middag had zij een stugge
ontevredenheid in hem gevoeld, waardoor de moedelooze droefheid, die zij in zich
hoorde klagen, verdofte tot een sombere melancholie, waarin zij heel haar verder
leven in één wijde duister-sleeping zag tot aan het eind.
De zon was langzaam neêr-geschoven achter de dicht-grijze stijging van een breede
wolkbank, een laatste, recht-strakke gloeiing diepend in het wazig over-mistte water;
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een kille nevel-vochtheid koudde plotseling omhoog, een vroegen avond triestend
op de dompig-stille ruimte. De herfst-dag was heen.
Zij stond moê-rechtend uit haar zitten op en stapte langzaam in de verlaten leegte
van de werf naar den uitgang. Maar vóór zij door de oud-verweerde planken-deur
naar buiten ging, bleef zij nog even staan en keek de werf rond, alsof zij afscheid
wilde nemen van alles uit haar jeugd, dat daar geheime-levend nableef. Haar heele
leven was ge-
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bonden aan de werf! De trieste uren van haar kinder-tijd had zij er uit-gehuild; de
vreugden, die zij in haar kort bestaan herinnerde, had zij dáár gevoeld! Wanneer zij
aan de jaren dacht, die waren heen-gehaast, dan zag zij altijd weêr den zon-glans en
de kleuren van het licht, die van de werf in haar vroeg-oud-gemoeide jeugd gelukkigd
hadden. En angstend voelde zij het voorgevoel benauwen in haar borst, dat dit de
laatste mooie middag in haar meisjes-tijd zou zijn geweest, misschien de laatste
mooie middag uit haar leven. En met een stikke-kroppend huilen in haar keel, loomde
zij moeilijk naar huis.
Die middag was in haar herinnering gebleven, het visioen, waarin haar heele jeugd
zich concentreerde en dat zij altijd voor haar oogen op zag komen, wanneer zij later
terugdacht aan haar kinder-tijd en aan de laatste jaren van haar jong bestaan.
Dien avond had zij dadelijk met haar vader af-besproken, dat zij een dienst zou
zoeken en uit huis zou gaan, wat hij onmiddellijk had goed gevonden. Hij had een
groote op-luchting gevoeld, dat zij het uit zich zelf zeide, omdat hij dikwijls angstig
had vooruitgedacht, hoe het wel gaan moest tusschen zijn dochter en zijn tweede
vrouw en hij er tegen op-zag, dat er voortdurend geharrewar en twist zou roezen. De
kans bestond natuurlijk, dat het goed tusschen die twee zou gaan, maar aan den
anderen kant waren er redenen genoeg, waarom er telkens getwist kon wezen. Hij
kende het uit andere gezinnen, waar een tweede vrouw het huishouden beheerde en
het met de oudste dochter niet kon vinden. De kleine kinderen gewenden wel. Dan
moest de vader tusschen beiden komen, waardoor - als hij zijn vrouw gelijk gaf een stille vijandschap bleef mokken, die op de stiefmoeder gewroken werd en toch
zijn kind van hem vervreemdde, of - als hij zijn dochter voorsprak - zijn leven op
den duur nog ongezelliger deed worden als vóór zijn trouwen, door de gestage ruzie
met de vrouw, die alles wat de dochter deed, op zijn hoofd neêr liet voelen. En daarbij
was hij blijd, dat zoo de omgang met dien jongen, dien hij nooit had goed gevonden,
eindelijk zou af-gebroken worden. Hij kon dien niet beletten, omdat hij altijd uit was,
op zijn werk, en zijn tweede vrouw zou machteloozer nog dan hij er tegenover staan.
Het zou alleen nog meer geharrewar en ruzie geven.
Een week of wat daarna, had zij een dienst gekregen.
Het was de laatste Zondag, vóór zij in haar dienst zou gaan. Zij zou dien middag,
had zij af-gesproken met haar jongen, op de werf komen. Het was of heel den ochtend,
die haar eindeloos, loom-tragend had geduurd, een moeilijke matheid in de kamer
had gedofd, waarin het stugge zitten van haar vader een stille kwaadheid had
gezwegen, een machtelooze zwaarte lammend in haar drukke heen-en-weêr beweeg,
doordat zij wist, dat hij gestadig naar haar keek en zij het peinzen van zijn oogen
zelfs op zich voelde, wanneer zij met haar rug naar hem gekeerd stond. Zij had
getracht gewoon met hem te zijn als andere dagen, haar denken spannend naar het
raadselende van zijn doen om een verklaring voor zijn vreemde vijanden te vinden,
maar hij had niets gezegd en was hetzelfde gebleven, totdat hij eindelijk, na langzaam
dralen, bijna zonder groeten, met de kinderen was uitgegaan. Een diep op-luchtend
zuchten ruimde in haar borst, toen zij alleen bleef en zij haastte weg, verlangend uit
de langgeduurde stilte van de dompe klemming in de kamers heen te zijn.
De werf lag in leêge triestheid onder het kille vochten van den nevel, dat uit het
lage, loome, langzaam-drijven van de grauwe wolken mistte naar omlaag, een
glanzend glimmen nattend op de late bladen, die beweegloos aan de bijna kale
takken-knoesten van de oud-verarmde boomen slapten. Onrustig woelend met de
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blanke vlekking van de schuim-gekopte golven, klotste het ruime water, grijs-egaal,
onder de lichtelooze druiling van de matte damp, waarin alle geluid verdofte, en die
de overzij onzichtbaar scheidde in een wijde, ongeweten verheid. En telkens blies
een breede trekking op het water, uitzuchtend met de kleine druppel-spreiding van
den nevel-regen tot een koudend-klammen wind, waardoor de mist traag heen-en-weêr
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bewoog in loome schommeling, in-deinend na een even schijnbaar rekkend dunnen
tot dieper-grijze dichtheid. En leêger dan op andere dagen, stiller uit-geleefd nog,
leek de werf neêr te liggen, eindeloos gescheiden door de dompe wade van den damp
uit menschen-rondgang en het groot geluid van woelend stads-bedrijf, dat ver achter
de zondag-zwijging van de buiten-buurt, in staag voortjachtend bewegen rusteloosde.
Zoodra haar jongen op de werf kwam, had zij gezien, dat iets bijzonders moest
gebeurd zijn. En dadelijk, nadat zij even met hem had gesproken, had hij het haar
verteld, waardoor zij tevens de verklaring hoorde, waarom haar vader heel den
ochtend zoo stug-vijandig was geweest. Hij had haar vader, toen deze gister-avond
van zijn werk kwam, opgewacht en had beproefd met hem te praten over de plannen,
die hij had bedacht. Maar voor hij uit-gezegd had, wat hij wilde, was haar vader
op-gedriftigd uit zijn lang-gekropte, machtelooze kwaadheid door hun omgang en
had hem, onder schelden op zijn afkomst en zijn dronken vader, verweten, dat hij
luierde en vagebondde en had verboden langer met haar om te gaan. Toen was zijn
woede ook omhoog gewild en hij had terug gescholden en zij waren, na een lang en
heftig ruzieën, van elkaar gegaan. Het liet hem onverschillig wat en hoe haar vader
wilde. Wanneer zij maar wilde, wat hij vroeger al met haar besproken had, dan
gebeurde alles toch. En nogmaals had hij zijn plannen uitgelegd, het kon heel best
en zij zou zien, dat alles goed zou gaan. En weêr had zij geantwoord, wat zij dien
laatsten Zondag-middag had gezegd, dat het een domheid en een dwaasheid was te
trouwen, zelfs als hij een betrekking had, waar zij geen geld nog hadden om hun
huishouden, zoo eenvoudig mogelijk, op te zetten; zij zouden dadelijk aan het
schulden-maken gaan; wie weet hoe lang het daarbij duren zou, voordat hij een
betrekking had en zooveel zou verdienen, dat zij er samen, ook zoo eenvoudig
mogelijk, van zouden kunnen leven. En daarbij was het ergste, dat hij geen enkel
ambacht kende en hij wist zoo goed als zij en kon het aan de huisgezinnen zien, die
in de buurt hun armoêleven sleten, dat het bestaan van losse werkman nooit op anders
uitiep dan ellende en gebrek. Het zou verstandiger en ook veel beter zijn, dat zij nog
wachtten, dat hij eerst een betrekking zocht en spaarde, zij zou ook sparen van het
geld, dat zij verdiende in haar dienst, en dat zij later, des noods na jaren, gingen
trouwen. Hij wist hoeveel zij van hem hield en dat zij jaren al van hem gehouden
had, zij beloofde en zij wist het zeker, dat zij al dien tijd van hem zou blijven houden.
Zij zouden blijven omgaan met elkaêr en zouden elken dag en elken avond, als zij
vrij was, elkaar zien en spreken. Maar hij had niet geluisterd wat zij zeide en had
haar hard verweten, dat zij niet van hem hield; hij had haar in zijn woedend driften
uitgescholden en was op eens, terwijl hij schreeuwend in haar spreken had geroepen,
dat het haar berouwen zou, met heftig stappen, de werf afgegaan, de oud-verweerde
plankendeur kraak-schuddend door zijn woeste dichtslaan. En zij was alleen gebleven.
Zij had een langen tijd beweegeloos gezeten, dof vóór zich starend, machteloos
om te denken door de duizelende holheid, die leêgde in haar hoofd, geschrokken
door zijn dadelijk onrechtvaardig driftigen, waarvan het schreeuwend luiden nog in
haar hooren pijnde. Maar plotseling helderde haar denken uit, een stikbenauwend
angsten klemmend in haar binnenste, dat - in het biindend-dolle van zijn woede - hij
zich van kant zou maken, waarmeê hij vroeger al eens had gedreigd of dat hij weg
zou loopen, wat hij zoo dikwijls had gezegd te zullen doen, als hij zijn zin niet kreeg
en alles niet zoo ging als hij het wilde. Zij veerde uit haar zitten op, snelstappend
naar den uitgang. Maar zij stond dadelijk weêr stil, vraag-peinzend waar zij heen
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zou gaan en wat zij doen moest. Zij wist hem niet te vinden; zij had geluisterd, dat
hij niet naar huis geloopen was; hier op de werf kwam hij toch niet terug, dat wist
zij zeker, zij kende hem genoeg, en in de buurt kon zij hem toch niet zoeken. En zij
bleef denken wat zij doen zou, niet lettend op den regen, die langzaam
grooter-druppelend in schuine stralen neêr begon te suizen,
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meê-gedragen op den wind, die killer en met rukkend vlagen breed-heftig aan begon
te blazen uit de wijdheid van het watervlak.
Koud-rillend door het zware natten van haar kleeren, waakte zij, na langen tijd,
op uit haar peinzen. En zij besloot - een schreinend pijnen voelend in haar borst, dat
zóó de laatste Zondag-middag, waarop zij zich verheugd had en waarvan het mooi
herinneren haar langen tijd zou hebben moeten steunen in de leegheid van haar
eenzaam-vriendenlooze leven onder vreemden, was voorbij-gedroefd - terug te gaan
naar huis, het moeilijk angste-kroppend huilen om haar jongen in-knijpend achter
het bijten van haar tanden. Maar toen zij, weêr-gekomen in de luidloos-loode zwijging
van de kamers, een tijdlang dof en neêr-gemoeid gezeten had, hoorde zij plotseling
het grijs-onduidelijk stemmen-dempen achter den wezenloozen opstand van den
tusschen-muur, die hun woning van het huis der buren scheidde. En nadersluipend
onderscheidde zij het klanken van zijn spreken. Toen brak haar in-gehouden huilen
uit, haar moê-gezenuwd lichaam schuddend van het snikken.
Hij was niet bij haar terug-gekomen. Dien dag niet en ook niet de volgende dagen,
die nog restten vóór zij in haar dienst zou gaan en die zij in een zenuw-slijtend
wachten op zijn komst had doorleefd. Zij had hem ook niet weêr-gezien.
Den laatsten dag, dien zij in huis was, had zij een brief van hem gekregen, waarin
hij afscheid van haar nam en haar berichtte, dat hij als matroos een plaats gevonden
had. Hij was dien ochtend al naar zee gegaan en had het plan niet ooit weêr terug te
komen.
***
Toen was haar zwerf-bestaan van meid begonnen, een eenzaam en eentonig leven,
met alleen die wissel-voeling, dat zij hetzelfde in een anderen vorm weêr-vond, als
zij den eenen dienst verliet en naar een anderen verhuisde. Zij had nu eens een dienst
gehad, waarin zij jaren was gebleven; een ander maal had zij maar weinig maanden
in een huisgezin geleefd. Maar overal had zij hetzelfde gevoeld, nu eens wat minder,
dan eens wat sterker, dat niettegenstaande zij haar leven met de andere leden van het
huisgezin gedurende weken, maanden, jaren doorbracht in hetzelfde huis, in een
gestadig nauw-rakend samen-zijn, steeds een wijde afstand tusschen hen bleef
scheiden, die hen in onverschillig vreemden naast elkaar deed voort-bestaan.
Die jaren waren heen-gehaast, snel-schimmend door de kleurlooze gelijkheid van
de dagen en door de regelmatig-deeling van den Zondag, dien zij vrij had, één lange,
grijsegale lichteloosheid van herinnering, waarin zij hier en daar, kort-even, dadelijk
vervaagd, een duidelijker beelding zag van iemand - een andere meid, die in
denzelfden dienst geweest was, of mevrouw, of dochter - die korten tijd wat meer
aan haar gehecht had of van wien zij meer dan van de anderen had gehouden. Maar
verder was er niets gebleven van de menschen, met wien zij zooveel jaren samen
had geleefd en met haar ongemerkt ouder-worden was de eenzaamheid, die zij rondom
zich voelde, wijder uit-geleêgd.
Haar vader was, een paar jaar nadat zij het huis was uit-gegaan, gestorven en zijn
vrouw was met de kinderen naar een andere stad verhuisd. Zij was geleidelijk van
ze vervreemd. Na jaren had zij weêr eens iets van ze gehoord. Zij had bericht
gekregen, dat haar zuster was getrouwd en ergens ver in de provincie was gaan
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wonen. En langen tijd daarna had deze haar geschreven, dat hun broêr verdronken
was op zee, hij was bij storm over boord geslagen. En zij had verder voort-geleefd,
haar zelfde, eenzame, eentonige bestaan.
Een tijdlang had zij de behoefte in zich voelen hoog-verlangen naar een eigen
t'huis en had haar altijd leven tusschen onverschillig-vreemde menschen, haar steeds
alleen-zijn zonder vriendschap, zonder warm-koestering van iemand, die iets om
haar gaf, triest moedeloozend op haar neêr-gedroefd. Maar als zij aan het mogelijke
dacht van trouwen, dan voelde zij een vagen weêrzin haar verder leven door te moeten
brengen naast iemand, dien zij niet zóó lief had als zij hem had lief gehad, die was
heen-gegaan. Zij voelde, dat het nooit meer zoo kon zijn. En ook
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zij kende niemand, zij ging met niemand om. Hoe zou zij ooit een man kunnen
ontmoeten, van wien zij, door een langen en vriendschappelijken omgang, zou gaan
houden. En met het heen-eentonen van de jaren, was haar verlangen heen-gedoofd.
Zij was ziek geworden en, wijl men in haar dienst haar niet verplegen kon, werd
zij opgenomen in het gasthuis Het najaar, een langen, bijna eindeloozen winter en
het voorjaar had zij er gelegen. Toen zij eindelijk ontslagen werd en zij terug was in
het drukke menschen-woelen van de stad, had zij zich nog te zwak gevoeld om
dadelijk weêr een dienst te zoeken. En van haar langzaam-opgespaarde geld had zij
een kamertje gehuurd bij menschen, die zij kende, om daar nog een paar weken uit
te rusten vóór zij weêr ging dienen.
Maar zij was zwak gebleven, te zwak om zich, als vroeger, te verhuren voor dag
en nacht. Wanneer zij nu en dan als noodhulp kon gaan, zou zij, met de rente van
haar opgespaarde geld, wel zooveel krijgen, had zij uitgerekend, dat zij matig en heel
zuinig leven kon. Zij had ten minste, waar zij al zoo lang naar had verlangd, een
eigen t'huis en voelde niet zoo zwerf-verlaten door dat eigen plekje, als toen zij altijd,
dag na dag, een onderkomen vinden moest bij vreemden. En weèr waren er jaren
heen-gekleurloosd, nog leêger bijna van herinneren als vroeger en waarin zij nog
alleeniger en eenzamer, heelemaal ongeweten in het steeds-vreemde onverschilligen
der menschen leefde. Verlangens had zij niet, zij was tevreden met de egale
wisselloosheid van haar dagen, waarin het nu eens langer dan eens korter helpen in
een dienst genoeg verandering voor haar was.
Toen, midden in haar stil-gewone voortbestaan, werd zij weêr ziek. Eerst had zij
lange weken in haar kamertje gelegen, geholpen door de menschen, van wien zij het
gehuurd had. En langzaam, gestadig minderkleinend was haar opgespaarde geld
verteerd, totdat zij niets meer had. En zij moest weêr in het gasthuis worden
opgenomen, waar zij - als den eersten keer - weêr maanden werd verpleegd. Maar
heelemaal als vroeger was zij niet meer geworden. Zij bleef versleten, ingezwakt,
niet ziek en niet gezond, te goed om in het ziekenhuis te blijven en te uitgeput om
nog als meid of noodhulp te gaan of om te werken, dat zij haar brood weêr kon
verdienen.
En zij werd in het werkhuis opgenomen.
***
Het was de regel van het werkhuis, dat iedereen één dag per week mocht uitgaan.
Maar met het oog daarop, dat er van alles leefde, fatsoenlijken en raren, mochten de
vrouwen en de mannen niet op denzelfden dag uit, maar hadden zij ieder een aparten
dag. Er was maar één dag in het jaar, dat zoowel de vrouwen als de mannen mochten
uitgaan en dat was, geloof ik, op den verjaardag van de stichting van het huis. Dan
was er ook lekkerder en ander eten en mochten zij ook 's avonds later t'huis komen
De eerste jaren, die zij in het armenhuis had geleefd, was zij geregeld elke week
uitgegaan, òf naar de menschen bij wien zij in haar kamertje had gewoond, òf naar
de mevrouw, die haar nog altijd een deel betaalde van het loon, dat zij voorheen bij
haar verdiend had. Het was een prettige verandering in haar elken-dag-hetzelfde
leven op de zalen, waarin zij - door het mompeldof geroes van stemmen en het
woelende beweeg van de verpleegden, die er met haar samen waren - zich
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duizel-moewend van gestaag geluiden rond haar hoofd en veel eenzelviger en verlaten
dan vroeger voelde, toen zij bijna zonder omgang met anderen had bestaan. En een
behoefte, die zij nooit gekend had, naar alleen-zijn en naar nu en dan eens rustig
prate-zitten, was hooger in haar op-verlangd, waar zij den heelen dag verkeerde onder
menschen, met wien zij nooit dan het noodzakelijke sprak, omdat zij altijd vreemden
voor haar bleven. Een tijdlang had zij nog beproefd om bezigheid te vinden in de
keuken of een werkplaats, om nog wat te verdienen en afleiding te hebben, maar zij
bleek te zwak om het geregeld elken dag te doen en had het op moeten geven.
En haar leven loomde in een wisselloos
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vervelen heen, waarin zij meer en meer verlangde naar haar dag van uitgaan, die een
korte helder-toning in de groezel-grauwheid van de werkhuis-dagen kleurde. Als zij
dan s'morgens het werkhuis had verlaten, liep zij in langzaam-dralend stappen door
de straten, trotsch-netjes voelend in haar Zondags kleêren, en kocht de kleinigheden,
die zij noodig had, lang-pratend met de oud-gekende menschen in de winkels en
treuzelde, genietend van haar ongestoord alleen-zijn, tot zij moê was en bij haar
kennissen ging rusten, waar zij de verdere uren doorbracht tot het tijd werd om naar
het armenhuis terug te keeren. Dan wandelde zij, een beetje slape-soezend door het
ongewone van geluid en drukte en van licht, waarin zij al die uren had geleefd, weêr
naar het groot gebouw, dat - nu zij moê was - veilig-vriendend en beschermend op
haar leek te wachten, maar talmde toch even vóór zij binnen ging, door de
op-mooiende herinnering van den heen-gehaasten dag en het vooruitzicht dat triestend
in haar dreigde, een lange week te moeten af-gesloten zitten van de lichtheid van de
wereld in het dompend schemer-grijzen van de groote zalen. En heel den volgenden
dag zag zij de triestheid van de zalen nog melancholieker en voelde zij het om zich
heen bewegen der verpleegden en hun praten nog vermoeiender. Maar langzaam,
met het voort-gelijken van de dagen, nevelde de herinnering van haar uit-geweest-zijn
heen en de verwachting van den volgenden dag van uitgaan ging weêr op-beloven.
Zoo vloeide haar bestaan de lange maanden van den winter door, totdat de lente
kwam. Het voorjaar en de zomer brachten altijd wat verandering.
Dan zat zij heele dagen in den tuin, waar zij zich niet zoo af-gescheiden voelde
als op de zaal. Het lijkt de speel-plaats van een school, de groote ruimte dicht met
grint bestrooid, waarin geen bloemen-perk hoogt, met in het midden en langs de
zijden van het ongelijke vierkant oude, wijd-gekruinde boomen, die breede plekken
schaduw schemervlekken op het grijs-gelijke hellen van den grond, wanneer de
zonne-gloeiing in het lucht-blauw roerloos blindt. Het uitzicht wordt aan eene zij
gestuit tegen een grauwen muur, waarvoor de dikke boom-stammen met evenmatig
tusschen-ruimen rechten, en door wier bladen-volle warreling van takken men nog
even de huizen zien kan van de straat, die achter langs de blinde steenen-zwaarheid
leeft, het ratelen van karren en het schreeuwend roepen van de venter-stemmen
over-roezend in de stilte van den tuin. Aan de andere zij, onduidelijk van onder door
de streeping van de dunne, dicht naast elkaar-gespannen spijlen van het hek, dat op
de groezel-groene scherp-kanting van de steenen schoeiing hoogt, staan triest de
lage, oud-gëarmde huizen van de achtergracht, hun vuile, moê-gescheefde gevels
met de wezenlooze staring van de vensters vaag spiegel-diepend in het modder-dikke,
taaie, zwarte water, dat langs het werkhuis drabt. En aan het einde, recht hoekend
van de gracht-kant, spant het hek over de breedheid van den tuin, de ruimte die
bestemt is voor de vrouwen strak-scheidend van de afdeeling der mannen.
Op warme, zon-gelichte dagen s' morgens, zat zij er met andere verpleegden, maar
's middags, als de zalen frisscher koelden dan de tuin, was zij soms, ver-gescheiden
blijvend van de weinigen, die na het middag-eten waren terug-gekomen, uren lang
alleen. Zij soesde, zonder regelmatig denken, zachtjes voort, een langen tijd
verkeerend in een onbewusten half-slaap, waarin zij door het traag-eentonig luiden
van de stemmen, dat zij uit de verte hoorde en door het roerloos, mattend hangen
van de middag-hitte, ongemerkt doezelde. Dan, door het plotselinge, harde
kartel-schuren van een wagen op de steenen van de straat of door het knarsen van
het grint onder het langzaam, moeilijk stappen van een verpleegde, schrok zij uit de
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vage dwaling van haar denken op en zij soesde na een korten tijd weêr voort, de
dingen òver-peinzend die zij op haar uitgaans-dag gezien had of de woorden
na-herhalend, die zij had gesproken, toen zij bij haar kennissen was geweest.
Maar andere dagen, als de zon niet lichte-blindend schroeide, maar door de
strak-gelijke dekking van de wolken een droomend-weeke tinten-zachtheid stilde
naar omlaag, terwijl
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een suize-wevend strijken van den wind een dunne koelheid in het zwijgend hangen
van de luwe atmosfeer bewoog, was haar gedachte helderder en zocht zij meestal,
in een nieuw herinneren, de verre beelden uit de lang voorbije jaren van haar jeugd.
En kleuren-mooiend door het wijd-gescheiden, heen-geleefd verleden, liet zij ze aan
het peinze-staren van haar oogen langs-gaan Haar huisgezin, waarin zij vaag haar
moeder nog herkende; de jaren, nadat die gestorven was en zij het huishouden
bestuurde; haar langzaam grooter-groeien in de moeilijkheid der zorgen voor haar
vader en de kinderen, haar jeugd, waarin haar liefde voor den jongen was gewaakt,
van wien zij nooit meer had gehoord; den tijd van zacht-beschermd veilig-voelen in
het rustig, onveranderd-oude van de buiten-buurt, vergeten heen-verwijderd uit het
werkelijk bestaan, met altijd als het einde van haar denken het pracht-visioen der
zomer-dagen, die zij op de werf had gezeten, de zondag middagen van buiten-stilte
en geure-dragen van den wind, terwijl de eindelooze koepeling van zonne-diepend
blauw in breede welving daalde naar het buigen van den horizont, die scheidingloos
vervloeide in de wijde ruimheid van het water-vlak. Dan huilde zacht de vergelijking
in haar op van wat haar jeugd haar eens scheen te beloven en wat haar leven werkelijk
geworden was, het verschil van de illusie die gemooid had in haar voelen en die haar
toekomst in een zonnend-lichte blijheid had gekleurd, met het beeld dat zij nu van
die toekomst zag: één grijze leêgte in de eindelooze rijing van de dagen. Als op het
late van den middag de bel begon te luiden, die waarschuwde, dat zij weêr terug
moest naar de zaal, dan stond zij zuchtend op. En 't was haar, of de matte
vreugdeloosheid van het werkhuis veel droeviger dan anders op haar zwaarde.
De zomer ging voorbij, de herfst kwam en daarna loomde weêr de winter aan en
sleepte toonloos voort, totdat de lente weêr begon te waken. En ongemerkt, eentonig
na elkaâr, vielen de jaren heen.
Weêr, op een warm-vroege voorjaarsmiddag, zat zij in den tuin. Na lange,
regen-grauwe, winderige dagen, warmde den eersten keer de zon, een zilver lichten
glanzend op het wazig teêre schijnsel van dunnend groen, dat langs de takken kleurde,
een schittering van helder-stralend blinden plekkend in de tenger-blauwe lucht,
waaronder diep de wolk-brokken dreven, in statig-stillen voortgang trekkend na
elkaâr. In wissel-killend vochten koudde telkens een korte schaduw-dwaling langs
den grond, snel hoog-gehelderd door het nieuw weêr strakken van de wijde lichtheid,
een plotselinge koestering van broeiend plekken warmend in het ruimend òver-stolpen
van den zon-glans. Zij had haar plaatsje uit-gekozen op een bank, die in het volle
van de warm-stoving stond, dicht bij het hek, dat de twee tuinen van elkander
scheidde. Een langen tijd al had zij er gezeten, haar oogen dwalend naar het jonge
groen en naar het langzaam, rustig zwevehangen van de wolken, vaag-peinzend naar
het wissel vreemd figuren van hun vorm, wanneer zij luidloos in elkander schoven,
toen op eens het praten van twee mannenstemmen achter-naast haar in den tuin, haar
droomen wakker luidde. En even wendend naar hen toe, schrok zij ineen, een bevend
lammen voelend in haar lichaam.
Maar achterover steunend tegen de leuning van de bank, luisterde zij, in
zenuw-spannend hooren verder, het trillen van haar oude handen rustig-klemmend
in haar schoot, een duizel-angsten voelend in haar hoofd, dat zij zich zou vergissen.
En heel haar lichaam wendend na een korten tijd, bleef zij - haar oogen schermend
van het helle licht - kijken naar hun zitten, wacht-starend naar den eenen, dien zij
nooit nog in het werkhuis had gezien. Maar toen hij op-stond na een korten tijd en
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zij het oud-gekend bewegen zag en duidelijk het klanken van zijn spreken hoorde,
toen wist zij zeker, dat zij zich niet had vergist. Zij had hèm weêr-gevonden, van
wien zij, zooveel jaar geleden, had gehouden.
***
Hij had gezworven van den dag, dat hij was weggegaan, had hij haar verteld, tot voor
een paar jaar terug. Na de eerste reis,
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die hij gemaakt had, was hij, dadelijk na zijn weêr-komst in het land, naar de oude
buiten-buurt gegaan, waar hij gedacht had alles terug te vinden, zooals hij het verlaten
had. Maar alles was veranderd. Zijn vader was opgenomen in een oude-mannen-huis,
hun winkeltje verdwenen, de overhaal gedaan. Haar vader was gestorven, zijn tweede
vrouw verdwenen met de kinderen; de buren hadden hem verteld, dat zij verhuisd
was naar een andere stad, maar waarheen konden zij niet zeggen. Zij wisten, dat de
oudste dochter diende, misschien nog in de stad, maar wáár, wist niemand. Hij was
naar haar eersten dienst gegaan, om daar te vragen - als zij er niet meer was - of men
wist, waarheen zij was vertrokken. Maar niemand had hem kunnen zeggen, waar zij
diende. Zoolang hij toen nog aan den wal gebleven was, had hij iederen dag op nieuw
gezworven door de stad, in de verwachting, dat hij haar bij toeval zou ontmoeten.
Het was alles vruchteloos geweest en na een korten tijd had hij weêr dienst genomen
als matroos en was weêr weg-gegaan. En daarna was hij, met lange tusschenpozen,
in al die jaren maar een paar keer, voor een korten tijd, terug-geweest en was dan
meestal, wanneer hij niet noodzakelijk moest, niet eens aan wal gegaan.
Hij had de jaren door-geleefd, niet ongelukkig en ook niet gelukkig; hij had het
nu eens goed gehad en dan weêr minder goed; zijn aangeboren vroolijkheid en
onverschillig-voelen voor de toekomst waren nooit van hem geweken, zoodat hij
nimmer het zorgend angsten had gevoeld voor wat er moest gebeuren, als hij te oud
zou zijn geworden om te werken. De jaren waren voor hem heengehaast in een
gemakkelijk-eenvoudige gelijkheid, met een telkens wisselen van zijn omgeving
groot genoeg, dat hij zich niet verveelde. En hij was oud geworden zonder het te
voelen.
Een jaar of wat geleden was hij ziek geworden, midden op de reis, een paar dagen,
nadat zij een haven hadden aangedaan, waar hij uit passagieren was geweest en hij
was, zoodra zij in de volgende haven waren aangekomen, naar een ziekenhuis
gebracht. Daar had hij maanden lang gelegen, vóór hij beter was. Het was de meest
vervelende periode van zijn zwerf-bestaan geweest, daar onder vreemden, met wien
hij niet kon spreken, wijl hij de taal niet wist, in een omgeving, waar hij niemand
kende en waar niemand was, die - zelfs niet met een vriendschap, oppervlakkig als
aan boord - iets om hem gaf. Hij had zich daar zóó eenzaam en alleen gevoeld, dat
hij - zoodra de dokter het maar even toestond - het ziekenhuis was uitgegaan en een
gelegenheid gezocht had, om weêr terug te keeren. Maar hij was toch niet meer
geworden als hij vroeger was geweest en had zich, toen hij eenmaal in het land was,
niet meer in staat gevoeld om het vermoeiende en kracht-slijtende bestaan van zeeman
weêr te beginnen. Een tijdlang had hij niets gedaan en was bij menschen in gaan
wonen, om te zien of hij zijn oude krachten weêr zou krijgen. Maar hij voelde, dat
zijn ziek-zijn hem te veel gesleten had en het was langzaam in hem gaan begrijpen,
dat hij ongemerkt oud geworden was. Toen had hij van het opgespaarde geld, dat hij
nog overhad, zich een schuit gekocht en hij was jolleman geworden, als in zijn jeugd
zijn dagen doorlevend op het water, zijn brood verdienend met boodschappen te doen
voor schepen en met menschen heen-en-weêr te roeien tusschen de schepen en den
wal.
Een paar jaar had hij zoo bestaan.
Weêr was hij ziek geworden, door het nieuw op-pijnen van zijn oude kwaal. En
toen hij, na maanden in het ziekenhuis verpleegd te zijn geweest, als zoogenaamd
genezen zou ontslagen worden, had de dokter hem gewaarschuwd, dat hij niet meer
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geschikt was om zijn ambacht van jolleman weêr te beginnen en niet meer dag na
dag in koû en weêr-en-wind en wisseling van temperatuur mocht zijn, maar dat het
beter voor hem was, dat hij werd opgenomen in het werkhuis, waar hij een kalm en
geregeld leven lijden zou en met werken nog wat kon verdienen. En hij had
toe-gestemd. Tot aan het najaar was hij in het ziekenhuis gebleven. Maar toen het
winter werd en het, door het elken dag meer komen van patiënten, dreigde, dat er
plaats te kort zou zijn, had hij zijn opname, die hem beloofd was, in het werkhuis
gekregen. Hij was er

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 20

58
juist een half jaar, toen zij hem voor het eerst ontmoette.
Hij was verarmd, neêr-gesleten, oud geworden, af-geleefd, veranderd. De oude
trekken waren diep-gevoord in zijn gezicht, strakgroevend langs zijn neus en naast
het smallen van zijn wangen, zijn haren waren dun-gegrijsd, zijn lippen in getrokken
voor het bijna tandelooze van zijn mond, zijn rug gekromd, zijn bovenlijf
voorover-steunend op een stokje in het langzaam, stijf-strammend passen van zijn
moeilijk gaan. Alleen het telkens vroolijk-kijken van zijn oogen, op-glanzend uit de
moewe oudheid, die ze al verdofde en het klanken van zijn stem, dat uit de
schor-gedekte zachtheid van zijn spreken soms jeugdig-onverwacht veranderde,
waren dezelfde gebleven. Aan die twee en het oud-geweten hand-bewegen als hij
sprak, had zij hem dadelijk herkend. Maar toen zij - op dien eersten middag, dat zij
hem had weêr-gevonden - naar hem toe was gegaan en hem geroepen had, was 't
haar geweest, terwijl zij even met hem stond te praten, of langzaam de verandering
vervaagde voor haar oogen. En zij had hem plotseling gezien, zooals hij jaren ver
geleden was geweest en steeds in haar herinneren was gebleven en had, na korten
tijd, den eersten indruk van dien middag, wat moeite zij ook om dien vast te houden
deed, verloren en had dien niet meer in haar denken terug-gevonden.
Maar ook haar vroeger voelen was van zelf, zonder dat het in haar twijfelde of
zijn denken soms in al die jaren kon veranderd zijn, in haar op-geplicht, dat zij weêr
voor hem moest gaan zorgen en weêr zoo'n beetje moeder over hem moest spelen,
om op te passen, dat hij geen onbedachte dingen zou gaan doen. En toen zij afscheid
van hem nam, omdat de bel hen naar de zalen binnen-luidde, had zij als vroeger ‘dag
jongen’ tegen hem gezegd en had hem na-gekeken, zooals zij eertijds deed en had
geheel vergeten, dat zij twee oude armen-huis-verpleegden waren en dat zij de periode
van hun laatste levensjaren leefden.
Haar werkhuis-bestaan was plotseling veranderd, haar dagen gingen in een
kleurenzachte vreugd, waarin zij altijd - als de bel het einde van den middag rouwde
- de belofte van den volgenden dag vond staan. Ook scheen het of de grijze
lichteloosheid van de zalen was verdwenen en of een teêre helderheid haar steeds
òm-hangen bleef, wanneer zij uit de zomer-zonning van den tuin naar binnen was
gegaan en heel den avond stil-alleen, in het geroezemoes der anderen, te peinzen zat.
Dan trok haar denken langzaam een tenger lachen langs haar mond, haar oude oogen
vroolijk-starend in den neveligen schemer, die naast den kring-schijn van de lampen
dreef, waarin zij de herinnering van den voorbijen middag of de visioening van
zon-gelichte dagen van haar jeugd weêr op zag beelden. Wanneer de stem van de
opzichteres dan waarschuwde, dat het tijd was om naar bed te gaan, wakkerde haar
denken pijnend uit de ver-geleden kleuren-mooiheid van herinneren naar het
plotselinge grauw-òm-droeven van de werkelijkheid, waarin zij zat, maar dadelijk
troostte dan de trieste indruk van de zaal heen uit haar voelen door het vooruitzicht
van den volgenden dag. En in een lang-ontvreemd, gelukkig innigen van haar
gedachten sliep zij in en waakte weer den volgenden ochtend uit haar droomen, met
luchtig stappen haastend naar den tuin, zoodra zij kon, en ging er wachte-zitten op
haar zelfde bankje naast het hek, waar zij al uit de verte zijn langzaam-stramme
stappen kon hooren nader-schuiven tusschen het loopen en het stemmen-luiden van
de andere verpleegden.
Dan, door het hek gescheiden, ieder aan een kant, bleven zij praten, zoolang zijn
vrij-zijn duurde, vertellend wat zij ondervonden hadden in de veel-voorbije jaren,
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die zij, van elkâar verwijderd, hadden door-geleefd. Maar andere dagen zaten zij
soms zwijge-droomend tijden achtereen, tevreden door alleen het naast elkander
voelen. En dikwijls was het haar in zulke middag-uren, of er geen jaren waren
heen-geneveld tusschen haar jeugd en nu en voelde zij, alsof zij weêr als vroeger op
de werf zat, verwonderd schrikkend als de bel haar uit haar droomen luidde, dat zij
een andere omgeving rond zich vond als die, waarin zij al dien tijd hun samen-zijn
had terug-gezien.
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Zij zagen elkaar iederen dag, des morgens en 's middags, op de uren die hij niet moest
bezig zijn op de werkplaats. En zonder dat zij met elkaâr iets hadden afgesproken,
waren zij niet meer op hun vrijen dag alleen gegaan, wijl zij het jammer vonden twee
dagen in de week te moeten missen, waarop zij samen konden zijn.
Het voorjaar en de zomer warmden voorbij, een stil-tevreden stemming vreugdend
op hen beiden. Zijn oude onbezorgdheid voor wat de toekomst brengen kon - en die
hij, door zijn lange ziek-zijn in het gasthuis, droevig van zich heen had voelen angsten
- vroolijkte weêr hooger op, terwijl bij haar, zacht klankend in het diepe van haar
ziel, het lang-gevreemde van haar jeugd-geluk weêr zong, de sombertoning van de
zwerf-doorleefde jaren, toen zij nog diende, òver-luidend, die weg-vergaten uit haar
denken, in-kleinend tot een nauw-herinnerende duisterheid. En als de einde-sluiting
van den langen, langzaam heen-gemooiden tijd van zomer-zonne-pracht en
droomen-stille herfst-goudheid, stond de verjaardag van de stichting, de lange
uren-reeks waarin zij samen - zooals zij zelfs in hun jonge jaren nooit hadden kunnen
doen - zouden gaan, geheim-belovend door het onbekende een genot als uit een
toover-sprook, zóó ziele-vreugdend en zóó vol van nooit-gehoopt geluk. En eindelijk
was de dag.
Hij stond al vroeg op haar te wachten aan de poort, zijn mooiste pakje
feeste-kleedend om zijn recht-gestrakte lichaam. En toen zij net-verzorgd in haar
zondagsche japon, na korten tijd naar buiten kwam, nam hij haar hand vast en stapte
zwijgend, jeugdig-glanzend in zijn oogen, naast haar voort. Zij zesde niets, voorzichtig
rond zich kijkend of de andere verpleegden, die gelijk met hen het werkhuis verlieten,
zagen dat zij met hem liep, stil-vergelijkend in haar denken zijn uiterlijk met dat der
andere mannen, een wijde trotschheid voelend, dat hij - de knapste en de flinkste van
hen allen in haar oogen - van háár was en dat zij de vrouw was van wie hij hield. Het
was één lang en innig feest-genot voor haar geweest, die zonne-gouden dag. Zij
hadden eerst hun boodschappen gedaan, waarbij zij voelde of zij voor hem zorgen
moest, beslissend en beschikkend met een moederlijke ondervindings-trotschheid
tegen het onhandig, onbesuisde jongensachtig doen, dat zij weêr in hem zag en wat
hij zwijgend toeliet, een goedige toegevendheid stil-lachend om zijn mond, terwijl
hij nu en dan, zich klein-verlegen schamend voor de menschen die hen hielpen, haar
zachtjes op haar schouder klopte, om te doen denken, dat hij, om haar een kinderlijk
plezier te doen, zich zoo behandelen liet. En daarna hadden zij gewandeld door de
drukke straten, waarin zij langen tijd niet was geweest, omdat zij altijd bang was
voor het haasten en het woelen van de menschen rond haar klein alleen-zijn, maar
waar zij naast hem, vast-gehouden door de klemming van zijn hand, zich veilig
voelde. Zij hadden voor de winkels stil gestaan en zij had geluisterd naar wat hij haar
vertelde van de dingen, die zij nooit nog had gezien en die hij door zijn lange
zwerf-leven had geleerd, met trotsch bewonderen van zijn knapheid op-starend naar
zijn spreken, en hadden langen tijd - een beetje meê-gesuft door de ontwende,
ongewone drukte om hen heen - mat zwijge-soezend in een melkhuis uit-gerust, waar
hij haar met een onverschillige royaalheid getracteerd had. En 's middags hadden zij
gewandeld in het park en hadden langen tijd gezeten op een bank, terwijl zij naar de
menschen keken, die er liepen in de stilgouden weving van den zonne-glans en die
een weeke drooming schuivel-luidden door de droog-gedorde bladen, dicht
neêr-gewemeld spreidend op den weg, een wolking van roestig-bruine geuren wijd
adem-zwevend in het late warm-broeien van de eindeloos-kalme lucht. In
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droom-onwerkelijke vaagheid was de dag voorbij gehaast. En toen zij 's avonds,
moê-zwijgend naast zijn stiile, matgebogen gaan, terug-liep naar het werkhuis, kon
zij zich moeilijk de regelmatige opvolging te binnen denken van alles wat dien dag
gebeeld had voor haar oogen en voelde zij alleen een wijd-verlangende behoefte om
te rusten.
Toch bleef zij, als vroeger vóór zij door de poort het armenhuis binnen ging, even
talmen, rouw-peinzend naar het groote, mooie dat alweêr voorbij was en dat in
onafzienbaar-
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verren tijd pas weêr zou vreugden, een plotseling pijnend-angsten huilend in haar
binnenste, voor wat geschieden kon in de geheiming van het lange jaar, dat eerst nog
heen moest dagen. Maar dadelijk troostte het vooruitzicht voor haar op, dat zij niet
meer alleen was en dat elken dag het nieuw geluk - al was het niet het groote van
dien eenen dag - zou brengen, hem weêr te zien.
Den volgenden dag wist heel het werkhuis, dat zij met hun tweëen waren uitgeweest
en werd het overal besproken. En het duurde dagen vóór ieder over het geval had
af-gepraat.
De winter was gesomberd uit de koude, laag-gewolkte lucht, de zalen van het
werkhuis nog vreugdeloozer grauwend, een matte lichteloosheid droevend door de
hooge vensters, waarlangs de regenbuien grijsden of in een wilde warrel-vlokking
de sneeuw naar onder dreef. De lichten werden vroeger opgevlamd, den avond langer
rekkend in het schaduw-vallend schemeren van de zaal; zij bleven later kleuren in
den ochtend, bleekrossend in het moeilijk helder-drijven van den dag [...]e langzaam
door de ruiten binnen droefde. Zij zat, als vroeger, eenzaam en verlaten tusschen al
die vreemden, de dagen tellend vóór de lente weêr zou lichten en het verbod, om in
den tuin te gaan, zou worden af-gezegd. En sleepender, eentoniger als vroeger, vielen
de uren heen, nu zij niet eens de deeling zag der dagen, die zij eertijds uitging en
steeds zich af-gesloten voelde van de wereld, waarvan het laatst visioen, dat in haar
oogen was gebeeld, toen zij met hèm geloopen had, veel lokkender en mooier dan
te voren voor haar opstond. Toch was haar denken niet zoo droevig als voorheen, nu
diep in haar het voelen warmde, dat in hetzelfde huis, niet ver van haar gescheiden,
al kon zij hem niet zien, haar jongen leefde, die aan haar dacht en die, als zij,
verlangde naar de zon-gelichte dagen, waarop hij haar weêr spreken kon. En eindelijk,
na langzaam triest-gesleepte maanden, waarin geen wisseling de leêg-geleefde uren
van elkander onderscheidde, zonde het voorjaar weêr omhoog, zij mocht weêr in den
tuin gaan en de lange, kleuren-lichte zomer ging weêr op-beloven, de tijd van dag
na dag gestadig stil geluk, dat zij hem weêr kon zien en weêr kon spreken, met altijd
aan het eind die eene dag, die eene groote, de verjaardag van de stichting, waarop
zij met hem uit kon gaan.
En veel vloeiden de jaren heen. Het was een relletje geworden in het armenhuis,
ze elk jaar zoo hand in hand uit wandelen te zien gaan, waarover dagen van te voren
al gesproken werd. Zij stoorden zich niet aan het spottend plage-lachen, maar deden
elk jaar als op dien eersten dag en bleven steeds dezelfde voor elkaar en zagen niet
hun ongemerkt ouder-worden.
Toen ik zoowat een half jaar dokter in het armenhuis was geweest, schokte het
feit in haar tevreden stemming, waardoor ik kennis met hen beiden maakte en
waardoor een soort intimiteit tusschen ons drieën is gebonden. Het was in den winter
en hij had haar lange weken niet gesproken, zoodat hij geen gelegenheid gehad had
haar te waarschuwen, dat hij noodzakelijk uit moest gaan. Misschien had hij er ook
niet aan gedacht, omdat hij het niet zoo gewichtig vond. Het was voor een boodschap,
die onmogelijk nog zooveel maanden wachten kon tot aan den stichtings-dag, iets
voor zijn kleêren of zijn werk, dat hij dringend noodig had. En hij was alleen gegaan,
er niet aan denkend, dat zij het zoo iets vreeselijks zou vinden, als zij het hoorde.
Toen had een vrouw, die op dezelfde zaal als zij was en die het weêr van anderen
had gehoord, haar kwaadsprekend gewaarschuwd - uit schadenfreude en uit lust tot
plagen, omdat zij eigenlijk geen van allen in het werkhuis konden zetten, dat die
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twee van elkaar hielden; uit jaloezie misschien; die menschen zijn zoo raar onder
elkaar - dat hij dien dag alleen ging. En toen, terwijl zij voor het venster stond en
hem zag loopen, was door de op-winding van jaloezie en van woede, dat hij haar
bedroog, zooals zij dacht, een zenuwtoeval in haar lichaam op-geschokt. Ik ben toen
dadelijk er bij gehaald, ik stond net klaar het werkhuis uit te gaan. Het was niet ernstig
en zij was heel gauw gekalmeerd. Maar toen, nadat ik haar geholpen had en weêr tot
kalmte had gekregen, heeft zij me in een lief-gebrekkig zeggen en zoeken naar het
woord,

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 20

61
dat haar naïef gevoel moest duidelijk maken, de geschiedenis verteld. Ik heb dien
dag een boel geloop gehad vóór zij weêr de gewone was en weêr geloofde, dat hij
niet uit ontrouw had gehandeld of met een ander was gegaan, maar dat het noodig
was geweest en dat die boodschap niet had kunnen wachten tot over zooveel maanden
Ik heb een halven dag voor postillon d'amour gespeeld en heb dan weêr met hem en
dan met haar gesproken, tot alles in het reine was. En daarna is hun omgang door
niets meer gestoord en alles is weêr zonder strubbeling gegaan tot aan het einde.
Maar na die uren is een groote vriendschap voor me in haar op-gebloeid, waardoor
zij me in haar vertrouwen nam en raad vroeg in de kleinigheden, die door den
nauw-gegrensden omtrek van haar leven, grootmoeilijke zorgelijkheden werden. Het
waren meestal kwesties waarin hij betrokken was, bezorgdheden om zijn
onvoorzichtig doen of angst, dat hij zich niet genoeg in acht zou nemen en
redeneeringen, dat hij toch op moest passen voor andere vrouwen, die zij zeker wist,
dat alles deden, dat hij verliefd op ze zou worden en dergelijke meer. Dan plaagde
ik haar altijd met dien dag, dat zij uit jaloezie was ziek geworden en vertelde haar
de ergste verhalen, dat hij nu met een ander, veel jonger meisje uit vrijen ging en dat
hij me gevraagd had nooit één woord er van te zeggen. Maar zij begreep wel, dat ik
gekheid maakte en werd nooit boos. Integendeel sprak zij er heel graag over en was
er trotsch op, dat ieder wist, dat zij de eenige was van wie hij hield. Met hem was
het iets anders. Ik wist wel, dat hij een groote vriendschap voor me was gaan voelen,
maar hij deed toch nooit zoo vertrouwelijk met me als zij. Wanneer ik wel eens iets
over zijn geliefde zeide, glimlachte hij even maar ging er niet op door, alsof hij zich
geneerde en het als een kinderachtigheid van haar beschouwde, waaraan hij toegaf,
omdat zìj het prettig vond en alsof hij bang was voor het spotten van zijn kameraden,
met wie hij op dezelfde zaal en op de werkplaats verkeerde.
En weêr gingen er jaren ongestoord en in eenzelfde volgen van wisselingen heen.
Maar elk jaar, wanneer ik naar hun samen-uitgaan keek, zag ik hun ouder-worden
in zijn langzaam, strammer schuivel-stappen en in zijn dieper nog voorover-steunen
op zijn stok naast haar nog verder in-gekleinde gaan en in het sneller beve-schudden
van haar meer-gerimpeld hoofdje, terwijl zij moeilijker weêr als den laatsten keer,
zijn loopen bij kon houden. Zij echter zagen niet hun langzaam minderslijten en
voelden niet het moeilijk-zwakken van hun lichaam door hun ouder-worden, maar
bleven steeds dezelfde voor elkaâr.
***
Verleden zomer is hij ziek geworden. Eerst dacht ik, dat hij na een dag of wat wel
weêr zou beter zijn. Maar hij werd erger en ik moest hem over laten brengen naar
de ziekenzaal. Veel goeds zag ik er niet in en ik vreesde, dat hij er niet van op zou
komen. Ik had het haar verteld, dat hij verpleegd moest worden op de zieken-zaal
en heb voorzichtig door mijn spreken laten twijfelen, dat ik zijn toestand niet zoo
gunstig vond. Trouw elken ochtend, als ik bij hem was geweest, ging ik haar zeggen,
hoe het met hem was. Dan, als mijn waarschuwend berichten haar liet voelen, dat
hij erger werd, keek zij me met zulk een smekend doffen in haar arme, oude oogen
aan, dat ik begreep, dat zij niet dorst te vragen wat zij wist, dat in het armenhuis
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verboden was. De mannen en de vrouwen namelijk, mogen nooit op elkanders zalen
komen en moeten streng gescheiden blijven. En zij verlangde zoo om hem te zien!
Toen ben ik naar den directeur gegaan om gedaan te krijgen, dat er voor haar een
uitzondering gemaakt zou worden. Eerst weigerde hij om het reglement, maar ik heb
volgehouden en geredeneerd, ik heb de geschiedenis en het leven van die twee verteld
en heb zoo lang gewerkt, dat hij eindelijk toestemming heeft gegeven, dat zij alle
dagen naar de zieken-zaal mocht komen en er mocht blijven tot de bel zou luiden,
dat ieder naar zijn zaal moest gaan.
Nu zat zij alle dagen aan zijn bed in plaats van in den tuin en voelde zich gelukkig,
dat zij niet meer van hem gescheiden werd
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gehouden door het hek, maar dichter naast zijn liggen schuiven kon. Dan leî zij
somtijds haar oude, bevend-dunne vingers op het onrustig koortse-gloeien van zijn
af-geziekte, breede, grove hand en hield die vast of streelde week een kalm-liggen
in zijn onbewuste woelen en fluisterde met lief-getoonde woorden, alsof zij zorgde
voor een kind, de belofte, dat hij beter worden zou, wanneer hij pijn-benauwend
angstig klaagde. Wanneer ik 's morgens bij mijn rondgang, alles na-keek en luisterde
naar wat de zaal-verpleegster me fluisterend vertelde, bleef zij beweegloos aan het
voeten-einde van het bed staan en keerde beurtelings het starend angsten van haar
oogen naar de verpleegster en naar mij, om te begrijpen wat ons spreken zou bedoelen.
Dan nam ik, voor ik verder de visite maakte, haar apart en vertelde, voorzichtig
zoekend naar de woorden, wat ik er van dacht, een warreling van zinnen, die ik wist,
dat zij niet kon begrijpen en waar ik altijd aan het eind de hoop liet vagen, dat hij
misschien wel beter worden zou. Maar hij ging zachtjes achteruit. Zij zag het even
goed als ik, maar bleef zich steeds de leugen voor-bedriegen. dat hij weêr kon
herstellen. Eén dag juist vóór de verjaardag van de stichting, is hij dood gegaan.
Den volgenden ochtend vond ik haar, als vroeger, op haar zaal. Alleen zat zij nog
eenzamer verwijderd van de anderen en staarde met droge, brandend-pijne oogen
voor zich uit. Toen zij mij zag, floersde op eens een tranen-vochtheid voor haar zien
en ik vond het beter haar dezen dag niet aan te spreken en ging stil-groetend langs
haar heen.
Den dag daarna, zou de begrafenis gebeuren. Toen ben ik naar de zaal gegaan en
heb haar meê-genomen naar mijn kamer, waar 's morgens altijd de loopende patienten
komen, en heb haar naast mij voor het venster op een stoel gezet, opdat zij de
begrafenis zou zien. En even later donkerde het kleine stoetje uit het werkhuis. Eerst
langzaamde het smalle, laag-kleine wagentje, getrokken door één paard de poort uit
en toen, na kort en ongeduldig wachten van den koetsier, onverschilligden de vier
oude mannetjes aan, en stumperden moeilijk-stappend achter het traage voort-gaan
meê. Het was een zonne-gouden najaars-dag, die zacht een wazend toover-glanzen
uit het nevel-tenger blauwen van den hemel weefde. En in een teêre goudheid,
wonder-kleurend een roerloos-stille webbe van droom-geheimend licht, daalde de
stoet de straat door en verdween. Toen stond zij zwijgend van het venster heen en
stapte naar de deur, het zenuw-trillen, dat langs haar lippen beefde, vast-dwingend
in het strakken van haar mond. Maar plotseling zich keerend naar mijn naast haar
gaan, greep zij mijn arm zwak-klemmend naar omhoog en zoende zacht mijn hand
in zwijgend dankbaar-voelen.
Een dag of wat heeft zij nog op de zaal geleefd. Maar zij was niet meer dezelfde
als vroeger. Er was iets uit haar heen, zij had iets doods, iets neêr-gedofds gekregen,
alsof zij plotseling was uit-gebluscht. Toen is zij naar de zieken-zaal gebracht en is
er nog een korten tijd verpleegd. Steeds lag zij stil, zij sprak niet, at niet meer en is
heel langzaam, onbewust wat rondom haar gebeurde, heen-geleefd.
Toen ik van morgen op de zaal kwam, was zij dood.
Chernex, Nov. 1909.
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Liefdes nadering,
door Laurens van der Waals.
Ja! alle vreugde dezer dagen
vond in Uw stemme haar begin;
't was of een trage hand geslagen
had op 't speelwerk van de min.
En door de dreven van 't verlangen
- waar 't zoet gerucht der droomen leeft bleef d'echo van Uw adem hangen,
zooals somtijds tusschen gezangen
het zuchten van een ziele zweeft.
Ja! alle vreugde dezer uren
vond in Uw glimlach haar begin
en blijft zoo puur en vredig duren
tusschen der menschen daden in;
gelijk het trillend bladerzingen
tusschen het murm'lend leefgeluid
- dat van de verre stad komt dringen haar nooit begrepen mijmeringen
en ongezegde liefde sluit.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 20

64
Ja! alle vreugde om deez' vreugde
vond in Uw ziele haar begin,
een oud geluk dat niemand heugde
kwam eensklaps ieder in den zin;
zooals men wel eens bij het spelen
van nieuwe melodieën hoort
hoe of herinnerings moede veêlen
het jonge lied gaan medespelen,
dat meer dan 't oude hun bekoort.
Ja! alle vreugde dezer uren
vond in Uw glimlach haar begin
en blijft zoo puur en vredig duren
tusschen der menschen daden in.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 20

65

Boekbespreking.
Johanna W.A. Naber, Overheersching en Vrijwording, geschiedenis van
Nederland tijdens de inlijving bij Frankrijk (Juli 1810 - Nov. 1813), nieuwe
uitgaaf, geïll. onder toezicht van E.W. Moes, Dir van 's Rijks
Prentenkabinet*). Met goud bekroond door Teylers Tweede Genootschap,
Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1909.

LEBRUN, HERTOG VAN PLAISANCE, ANONIEME SCHILDERIJ IN HET BEZIT VAN DE GRAVIN DE MAILLÉ.

Het mag ongetwijfeld een ‘gelukkig denkbeeld’ genoemd worden, van Teylers
Tweede Genootschap, den prijsvraag uit te schrijven voor de uitstekende
beantwoording waarvan het vervolgens mejuffrouw Johanna W.A. Naber ‘met goud’
bekroonde. Maar niet veel minder gelukkig - ofschoon ontegenzeglijk vlak voor de
hand liggend - prijs ik het idee van de heeren H.D. Tjeenk Willink & Zoon, ons van
het aldus in het aanzijn geroepen boek een geïllustreerde uitgaaf te bezorgen, en dat
wel onder het bekwame toezicht des heeren directeurs van 's Rijks Prentenkabinet.
Mij althans hebben genootschap en uitgevers, schrijfster en prentverzamelaar met
dit hun initiatief en deze hun samenwerking een reeks zeer aangenaam-leerrijke uren
bezorgd, waarvoor het mij een genoegen is hun hier openlijk dank te zeggen. En dit
wel in de eerste plaats wijl zij mij (onpijnlijk gelukkig!) verlosten van een waan-idee,
een, voorstelling die in haar ongefundeerdheid allicht menig nadenkend hoofd zeer
zonderling voorkomen zal, maar waarmede ik toch niet geloof ganschelijk alleen
gestaan te hebben. Het was deze, mijn dwaze meening: den 10en Juli 1810, datum
onzer definitieve inlijving bij het Keizerrijk der Franschen, als een waren onheilsdag
voor mijn vaderland te moeten beschouwen en het tijdperk der overheersching, daarop
gevolgd, als een periode van louter schandelijke vernedering, slaafsheid, ongeluk en
verval. Dat ik, althans nog vóór 10 Juli 1910, nog vóór den dag dus waarop zoo
*) De bij dit stukje geplaatste illustraties zijn aan mej. Naber's boek ontleend.
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menig Nederlander ernstiglijk zal herdenken hetgeen een eeuw geleden geschiedde
en zich verdiepen in vergelijkingen - min of meer trotsch en zelfvergenoegd allicht
- van het tóen met het tháns...., dat ik, zeggen wij, althans nog vóór ik gelegenheid
had mij op dien aangewezen herdenkingsdag te compromitteeren met een domheid
over die onheilsvolle jaren van Fransche overheersching, in die jaren ben gaan zien
een.... nu ja, natuurlijk nog niet bepaald een roemvol tijdperk, maar... wel laat ons
zeggen: een ziekte, maar dan een die (als alle andere, zeggen de dokters) feitelijk
een genezing was, als een uiterst heilzame ‘kuur’ voor mijn glorierijk vaderland...,
dát - gij zult zeggen, dat hadden mij ook andere meesters, andere boeken kunnen
leeren; zeer zeker, maar niet alle boeken zijn zoo aantrekkelijk als dit geïllustreerde
van mejuffr. Naber, en zie, die aantrekkelijkheid heeft het mij aangedaan!
Dus lang niet enkel voor de leering en opklaring voegt het mij ‘urheber’ en
schrijfster, uitgevers en verluchter van dit boek erkentelijk te zijn. Maar ook voor de
wijze
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waarop zij zich kweten van hunne, zoo verscheiden, taken. Anders gezegd: voor het
eenigszins ouderwets stijfdeftige,

BARON D'ALPHONSE, OP DE SCHILDERIJ VAN VAN BREE: DE INTOCHT VAN NAPOLEON TE AMSTERDAM.

maar tevens ouderwets-degelijke en smaakvol-rustige boek, dat zij gezamenlijk tot
stand brachten (indien het geoorloofd is zich zoo uit te drukken en men van een boek,
als van een monument, kan getuigen d a t h e t s t a a t .)
Het is, in het algemeen gesproken, een aangename en aanbevelenswaardige
afwisseling, wanneer men ‘in de kunst’ is, zoo nu en dan eens een geschiedkundig
boek te lezen. De kunst, althans de moderne, stemt dikwijls hóóg, maar zelden rustig.
Artiesten van dezen tijd zijn bijna allen hartstochtelijke, althans temperamentvolle
en min of meer zenuwachtige persoonlijkheden; die hartstocht, dat temperament

BARON DE STASSART, ANONYME PRENT.

en die zenuwachtigheid komen in hun werk tot uitdrukking, en de beschouwer wordt
er mede door aangetast. Zelf zenuwachtig, gejaagd en opgewonden, is hij vaak
geneigd groot belang, gewichtigheid of invloed toe te kennen, aan personen of
gebeurtenissen, die gezien van hooger of door den-tijd verwijderd standpunt,
waarschijnlijk van zeer geringe beduidenis zouden blijken te zijn. Dit wordt hem
duidelijk bij het lezen van een geschiedkundig boek. Het werkt zoo kalmeerend. Hij
ziet het menschelijk gewoel op een afstand en denkt er zich in, hoe, over een eeuw
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of al veel gauwer misschien, de lezer van een boek over zijn eigen tijd, zal zitten
glimlachen bij verreweg het meeste van wat hem zelven, een uur te voren nog, zoo
enorm, hevig belangrijk of wereld-ontroerend voorkwam te wezen.
Doch een historisch boek, om geheel berekend te zijn op een dusdanige
kalmeerende werking, moet dan ook zoo geschreven zijn als dit werk van mejuffrouw
Naber. De geest van zulk een werk moet ernstig en gewetensvol zijn, zonder ooit te
veel in kleinigheidsgepluis of recht-haberei af te dalen; het oordeel vrij en objectief,
maar niet onpersoonlijk; de toon dient te zijn de rustig-zekere van iemand die
gestudeerd hééft, die nu w e e t , die dus niet telkens opnieuw naar zijn aanteekeningen,
zijn bronnen behoeft te grijpen, maar die - althans schijnbaar - uit zijn hoofd vertelt
en citéert; de stijl ten slotte, de stijl vooral, zij zakelijk en helder, strikt-logisch en
welbeheerscht, vóller dan in een courant- of luchtig tijdschriftartikel te pas komt,
toch zonder eenige preciositeit of hinderlijke litteraire eerzucht. De lectuur van een
geschiedkundig werk, op deze wijze geschreven, zal op den door zijn eigen en anderer
gevoels- en zenuwleven vermoeiden en gejaagden kunstenaar of kunstbeoefenaar,
inwerken als het weldadig gezelschap van een
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voornaam rustige, nobel-beheerschte en vastberaden persoonlijkheid.

DE GRAAF DE CELLES, OP DE SCHIEDERIJ VAN VAN BREE DE INTOCHT VAN NAPOLEON TE AMSTERDAM.

Meer goeds kan men, geloof ik, moeilijk zeggen, van een werk, dat geen litteratuur
is, en dit ook niet begeert of pretendeert te zijn, dat niets anders bedoelt dan precies
te beantwoorden aan de zeer zakelijke reden van van zijn schepping. Het boek van
mejuffr. Naber is geschreven zooals het behoort, het is - ofschoon duchtig
gedocumenteerd en vol citaten - toch een harmonisch, rustig, en, hoe wetenschappelijk
objectief en bescheiden ook, geenszins onpersoonlijk boek geworden.

HENDRIK DOEFF, NAAR DE SCHILDERIJ VAN CH. H HODGES, IN BEZIT VAN MEVR. LUDEN VAN
STOUTENBURG, GEB. DOEFF.

Voor ik er nu toe overga te zeggen wat, naar mijn subjectieve meening van leek
in de geschiedenis, de eenige fout van dezen arbeid genoemd moet worden, wilde
ik u een kort overzicht geven van hetgeen er in staat.
Mej. Naber's ‘Overheersching en Vrijwording’ is verdeeld in twee, bijna precies
even groote stukken. ‘De Overheersching’, maakt het eerste deel uit, ‘De Vrijwording’
het tweede. Terwijl dus in de eerste 177 bladzijden de geschiedenis beschreven staat
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- de geschiedenis, natuurlijk, in modernen zin, d.w.z. niet enkel de feiten, maar ook
de toestanden - van de jaren 1810, 1811, 1812 en het grootste gedeelte van 1813,
handelen pag. 183-345 slechts over enkele dagen, een maand ongeveer, in het einde
van 1813. In deze maand immers had de ‘vrijwording’ van Nederland plaats. De
ruimte, die het verhaal ervan in mej. Naber's boek inneemt, duidt al eenigszijns aan,
hoe deze geschiedkundige denkt over de beteekenis van dat feit in vergelijking met
al hetgëen haar aandacht trekken moest bij de beschouwing der voorafgaande jaren.
Ziehier, tot betere oriënteering, de titels der hoofdstukken in beide deelen: A. De
Overheersching: I De inlijving, II Het organiek decreet van 18 Oct. 1810, III De
Luitenant-generaal, IV De prefecten, V De conscriptie, VI Het civiel bestuur en de
rechterlijke macht, VII Het bezoek des Keizers, VIII De veldtocht van 1812, IX De
mobilisatie der nationale garde, X De garde d'Honneur. - B. De Vrijwording: I.
Prinsgezind en Patriot, II. De ontruiming van Amsterdam, III. De opstand, IV. De
provisioneele besturen, V. Het Algem. Bestuur, VI. De Commissarissen Generaal te
Amst., VII. De
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Souvereine Vorst van het vrije Nederland.
Begint men het boek nu te lezen, dan blijkt al gauw, dat mej. Naber, hoezeer ook
geneigd - haar indeeling zelf is er het duidelijk bewijs van - het volle licht te doen
vallen op onze bevrijding van het Fransche juk, geenszins blind is gebleven voor de
groote voordeelen die door ons maatschappelijk, zoowel als ons staatkundig

HET VERTREK VAN DE ‘GARDES D'HONNEUR’ VAN AMSTERDAM, BUITEN DE WEESPERPOORT. PRENT
VAN R. VINKELES, NAAR EEN TEEKENING VAN A. VINKELES.

leven zijn overgehouden uit de jaren toen dat juk op onze schouders drukte. Dit wordt
zelfs al openbaar uit de allereerste bladzij der interessante ‘inleiding’, die zij aan de
grootere afdeelingen voorafgaan deed. Immers reeds daar verklaart de schrijfster het
feit der toenemende belangstelling onzer historici in dien z.g. Franschen tijd als volgt:
‘Voor een deel moge dit verschijnsel zijn toe te schrijven aan het naderen der
herinneringsdagen van het verlies onzer onafhankelijkheid en van de herwinning
daarvan voor nu ongeveer een eeuw; voor een grooter deel echter is het voorzeker
een gevolg van een steeds sterker zich bewust worden, dat daar ligt het uitgangspunt
van ons modern staatkundig leven, dat daar is te vinden de verklaring der wording
van ons hedendaagsch volksbestaan.’
Het spreekt trouwens van zelf: waar ik vooropgesteld heb door dit boek bekeerd
te zijn van mijn voorstelling, dat de z.g. Fransche tijd als een onheilsperiode voor
ons land is te beschouwen, kan het niet anders of de heilzaamheid der overheersching
moet mij uit ditzelfde boek zijn duidelijk geworden. Ik wijs er dan ook op dat, blz.
69 en 70, de vruchten door ons staatsleven uit de Fransche leerjaren geplukt staan
opgesomd en dat uit de karakteriseeringen van mej. Naber, n.l. waar zij handelt over
de personen
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der voornaamste Fransche ambtenaars door den Keizer ten onzent aangesteld, haar
streven om, met groote onpartijdigheid en psychologisch inzicht, elk het zijne te
geven ten klaarste uitkomt. Ik citeer: (bl. 69) ‘Desniettemin is het de ondervinding
geweest van zeer velen, die den krijgsdienst, de administratie, de rechtspractijk lief
hadden als beroep en

DE AANVAARDING VAN HET HOOG BEWIND IN NAAM VAN DEN PRINS VAN ORANJE, DOOR VAN
HOGENDORP EN VAN DER DUIN VAN MAASDAM, TEN HUIZE VAN DEN GRAAF VAN HOGENDORP,
NOV. 1813. SCHILDERIJ VAN J.M. PIENEMAN.

21

hun beroep met eere waarnamen, dat men nergens beter diende dan onder Fransch
bestuur. Gogel, Canneman, van Maanen, Brugmans, Dirk van Hogendorp, Janssens,
Verhuell en zoo vele anderen met hen prezen in het Fransche stelsel orde, erkenning
van verdienste en gelijke zorg voor alle ingezetenen zonder onderscheid van rang of
geboorte. Juist de vurigste revolutionairen van 1795 waren het gewilligst om den
meester van Europa te dienen. Onder hem zagen zij eindelijk verwezenlijkt de
denkbeelden, die zij jaren lang hadden nagejaagd: staatseenheid door eenheid van
wetgeving en bestuur. Na de omwenteling van 1813 is het kader der Fransche
administratie in hoofdzaak behouden. Dit gansche moderne organisme in en door de
omwenteling geschapen, onder het keizerrijk streng geschoold en bewerktuigd, was
eene niet te onderschatten macht in den Staat geworden: eene macht, waartegen wat
er in 1813 aan zuivere reactie aanwezig was, bij verre na niet op kon.
‘Wie dieper zag dan de groote menigte, waardeerde het invoeren van begrootingen
bij alle gemeentebesturen en bij alle instellingen van liefdadigheid, het verplicht
stellen van openbare aanbestedingen bij alle leveringen aan Rijk of gemeente, de
verbeterde rekenplichtigheid, de vervanging der onderscheidene
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plaatselijke belastingen door opcenten op de rijksbelastingen, de instelling der registers
van den burgerlijken stand, de verplichte aanneming van eenen vasten familienaam,
het verplicht burgerlijk huwelijk eer tot de kerkelijke inzegening mocht worden
overgegaan, de afschaffing van het gildewezen, de statistiek van fabrieks- en
armwezen, de kadastreering van het land volgens de Fransche methode, die zoo
doeltreffend bleek, dat men ze ook na den val van Napoleon bleef toepassen, het
verbod van begraven in de kerken of binnen de bebouwde kom der gemeente.’
Over den Luitenant-Generaal Lebrun lezen wij in het aan hem gewijde hoofdstuk
niets dan lof. (bl. 38) Hij ‘was een gematigd man, fijn beschaafd en zich
onderscheidende door ernstige, diepgaande studiën op economisch gebied.’ En op
bl. 40 dit, haast overdreven schijnende: ‘Maar toch er was voor prins Lebrun geene
enkele aanleiding om Napoleon te ontzien; hij gevoelde zich onafhankelijk van dezen
en zelf spaarde hij op zijn beurt den keizer evenmin harde waarheden. Warm ook
heeft hij bij dezen gepleit voor de belangen van het hem toevertrouwde land.’ Ook
over Baron d'Alphonse, den i n t e n d a n t d e l ' i n t é r i e u r , het heele boek door
uitsluitend goeds. ‘Beginselen van billijkheid bezielden hen steeds’ neemt mej. Naber
over van de schrijvers eener ‘Geschiedenis der Nederlandsche Kerk.’ Ja zelfs de veel
gesmade prefecten De Stassart en De Celles vinden in deze beschrijfster der Fransche
overheersching warme verdediging, bijna sympathie. ‘Hunne briefwisseling met den
Franschen minister van Binnenlandsche Zaken, hunne maandelijksche staten en
rapporten, zooals die zijn bewaard in de A r c h i v e s N a t i o n a l e s te Parijs, werpen
over hunne werkzaamheid ten onzent een geheel ander licht dan dat, waarin de
overlevering ze ons heeft leeren beschouwen. Helder en zakelijk gesteld zijn vele
dezer stukken aangenaam en boeiend om te lezen, het werk van mannen van smaak
en ontwikkeling.’
Wanneer ik, ondanks al dezen onpartijdigen lof den Franschman toegezwaaid,
waag vol te houden, dat mej. Naber bij het schrijven van haar boek niet geheel en al
vrijgebleven is van chauvinisme, liever gezegd: dat zij de nadeelen der Fransche
heerschappij al te breed uitgemeten, de voordeelen niet genoeg recht gedaan heeft,
dan is dat begrijpelijkerwijze niet met citaten aan te toonen, ook al hád ik de ruimte!
Het is het resultaat eener aandachtige lezing, het is mijn eindindruk van dit interessante
boek. Te ernstig en wetenschappelijk om van haar werk een feestuitgaaf te maken,
schijnt de schrijfster toch niet vergeten te hebben, dat de bedoeling was het uittegeven
in den herdenkingstijd van onze wedergeboorte als zelfstandig rijk. Kwam daarbij
niet, dat mej. Naber, als echte Hollandsche, sterk anti-militaristisch denkt en daardoor
misschien wel wat overdreven veel medelijden had met de vaders en moeders die
hun zonen voor de ‘groote armée’ moesten afstaan, met de deftige ouders vooral die
hun lievelingen als g a r d e s d ' h o n n e u r zagen uittrekken? Het komt mij zoo voor.
Doch deze fout - indien zij werkelijk bestaat, en dus niet alleen in mijn verbeelding
van ijverig bekeerde! - deze fout is in hooge mate begrijpelijk, om niet te zeggen:
natuurlijk. Menig lezer zal er dan ook, evenmin als ik, dupe van geworden zijn.
Daarbij komt nog, dat de vaderlandsliefde, die er oorzaak van was, al mogen wij
haar geen rechten toekennen bij het schrijven van een wetenschappelijk-historisch
boek, ons toch heimelijk goed doet. Inderdaad, wie onzer zou niet van harte mee
hebben willen doen aan het wegjagen der vreemdelingen - hoe provinciaal en benepen
deze betiteling ook eenmaal klinken zal in de ooren van de bewoners der Vereenigde
Staten van Europa! - wie onzer zou niet gaarne lezen van dat wegjagen of, nog beter,
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van dien wakkeren Hendrik Doeff, bevelhebber op Decima, het kleine eiland, waar
‘de Nederlandsche vlag bleef waaien, terwijl zij overal elders door Frankrijk of
Engeland was neergehaald’. Ja, dat korte en eenvoudige verhaal van Doeff (bl. 130),
hoe hij zijn ‘handbreed gronds’ voor Holland wist te bewaren - terwijl Holland niet
meer bestond! Het was donquichotterie? Goed, maar het was prachtig!
H.R.
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Een nieuw prentenboek.
R e i n a e r t d e Vo s , naar verschillende uitgaven van het middeleeuwsche epos
herwrocht door STIJN STREUVELS, met een inleiding van Prof. Dr. J.W. MULLER en
verlucht met randen en teekeningen door B.W. WIERINK. L.J. Veen, Amsterdam.
Het is een jaar of twaalf geleden dat de heer Wierink debuteerde met een aardig
prentenboek: ‘Pims-Poppetjes’.
Dit was een aanwinst voor de prentenboeken-wereld. Het zag er prettig en frisch
uit en gewend als wij waren aan de zoete-lieve chromo's der aarts-lithografen kwam
daar iemand die liet zien, dat gelithografeerde prentjes ook pittig konden zijn, dat er
karakter in kan zitten, een persoonlijke opvatting uit naar voren kan komen.
Die Japansche etagère beeldjes, die witte muizen, ze hadden het vlotte van een
nat gewasschen aquarel en waren toch in den grond litho's gebleven en niet op steen
nageprutste waterverfteekeningen geworden. Men kon zien dat de maker zijn techniek
onder de knie had, dat hij wist wat er op den steen te beginnen was.
Na Pims-Poppetjes verscheen een ‘Jan Klaassen’ boekje van den heer Wierink,
dat een goed vervolg was op het eerste, en in dien tusschentijd teekende hij vooral
veel dieren, waarvan de Arti-tentoonstellingen af en toe getuigden.
Artis was zijn studieveld, hij teekende er leeuwen en marmotjes, vogels en vossen;
vergis ik mij niet heel erg dan zijn zelfs een gedeelte der dierenafbeeldingen die bij
de hokken ons de verschillende bewoners doen herkennen, van zijn hand; geen
wonder dan ook dat hij zich aangetrokken gevoelde tot illustreering van een
dieren-epos als Reynaert de Vos.
Hier kon hij zijn dierteekeningen tot smaak-volle composities verwerken, hier
vond hij gelegenheid zijn leeuwen, en vogels te groepeeren tot een decoratief geheel.
Want al was hij in zijn natuur-studiën nauwgezet teekenaar en handig aquarellist,
een zekere zucht naar decoratief evenwicht, naar lijnen-samenstel was hem niet
vreemd.
't Kan zijn dat hij onwillekeurig den invloed van Dijsselhof en Cachet heeft
ondervonden, die beiden neiging tot een decoratieve opvatting der dingen hebben,
welke men niet verwarren moet met het kunstig lijnensyteem dat hedendaagsche
versierders zoo gaarne bezigen als fundament voor hunne motieven-samenstel.
Dat gevoel voor de decoratieve waarde der dingen doet de kunstenaar in zijn werk
juist datgene aangeven waar het om gaat, wat het karakter typeert. Het zijn niet alleen
de kleinigheden die hij verwaarloost om den hoofdvorm te behouden, soms zelfs
worden de kleinigheden, wanneer die kenmerkend zijn voor hem de hoofdzaak, en
zal hij slechts den uiterlijken omtrek behouden, als de noodzakelijke complex der
typeerende details.
De Japanners hebben dit bij uitstek begrepen, hun concentreeren van mensch-,
van dier-, van plantvormen tot het meest marquante overblijft is even voortreffelijk
als hun aangeboren gevoel voor evenwicht, zoowel door lijnenomtrek, als door
kleurverhouding; en deze beide eigenschappen beheerschen ook het illustratieve
werk van den heer Wierink, ten minste voor zoover dit de p l a t e n betreft. De
o m r a n d i n g e n hebben andere kwaliteiten, nauw verwant met hunne eigen eischen
van bestemming, (waarop we straks nog even terugkomen) maar om de platen is het
in deze toch te doen, afgescheiden natuurlijk van Stijn Streuvels tekst.
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In de beide eerste thans verschenen afleveringen (met een negental zal het werk
compleet zijn) komen reeds een viertal platen voor die een indruk kunnen geven wat
deze uitgave belooft.
Ernstig en rustig is de beginplaat, waar de vrome copiïst voor zijn lessenaar
gebogen, de ganzepen hanteert; een ridder en een edelvrouwe, een beeldtenis van
den loozen vos, zij dienen als een inleiding tot het verhaal. Met goed in stijl en toon
gehouden letter begint onder dit beeld direct de proloog.
Rijker van vinding en aardiger van orna-
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mentatie is de slotpagina van de proloog met Nobel den Koning er op. Ook als geheel
is dit plaatje van een mooie kleuren-harmonie; wat zij trouwens alle zijn. De
bruin-roode fondkleur met de donkerder roode letters doet iets denken aan oud
perkament, en hierbij stemmen het licht-blauw, het grijs, het groen, het bruin, tot een
zeer goed geheel.
Zoo is de beginplaat van het eigenlijke verhaal, waar wij boven in een halven
cirkel de verzamelde dieren in Nobel's hof zien, en waaronder de tekst een aanvang
neemt, een prettig, rustig kleur-geheel. Vroolijk staat hier wit op rood:
Hier beghinnen die avonturen van den VOS REYNAERDE waarop dan in de roode
tekstletter het verhaal volgt.
De vierde plaat in deze aflevering is als dieren-compositie wel de belangrijkste.
Zij illustreert de aanklacht van Isingrijn:
‘Nu gaet hier up eene claghe
Isingrijn ende sine maghe
Ghinghen voor den coninc staen.
Isingrijn begonste saen,
Ende sprac: her coninc heere,
Dor U edelheit ende dor U eere,
Beede dor recht ende dor ghenade,
Ontfaerme U der groter scade,
Die mi Reynaert heeft ghedaen,
Daer ic dicke af hebbe ontfaen
Groten lachter ende verlies.’

Waardig ligt koning Nobel voor zich uit te staren, ter weerszijden zijn de dieren om
hem heen gegroepeerd, op den achtergrond flankeeren als Egyptische sfinxen, linxen
en uilen, en wuiven witte pauwestaarten boven het majestueuze hoofd
Op het voorplan ‘Isingrijn ende sine maghe’ die vol eerbied hunne klacht komen
indienen.
Behalve deze prentverbeeldingen, heeft 's heeren Wierinks aandeel in deze uitgave
bestaan in het verluchten door omrandingen en toepasselijke vignetten.
Uit den aard der zaak, als aansluitende bij de zwarte, strakke typografische letter,
heeft de heer Wierink deze boekversieringen meer geornamenteerd.
In een rand van zeer sterk gestileerde blaadjes en bloem-motieven zijn de diertjes
gegrepen, die, hoewel minder tot ornament gebracht dan de bladen er toch goed mede
samengaan.
Deze rand die geheel het karakter der houtsnede draagt, is in bruin-rood om de
stevig zwarten tekst heengedrukt, en vormt een goede afsluiting, die door de
aaneengesloten compositie als een aangename bruinroode bordure is.
De sluitvignetjes (waarvan wij hieronder er een afdrukken) ten slotte gaven den
heer Wierink aanleiding tot tal van aardige composities met dierfiguurtjes, marmotjes,
apen, leeuwen, vossen enz. enz.
Wij zien uit alles dat de verluchter het een g e n o e g e n vond en niet een t a a k ,
en hieraan is het toe te schrijven, dat het geheel er zoo prettig uitziet, en dat Reijnaert
thans verschijnt zooals prof. Muller in de voorrede zegt in een gewaad dit kleinood
onzer letterkunde waardig.
Hulde aan teekenaar en uitgever.
R.W.P. JR.
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‘DROOMENDE JONGEN’
STUDIE DOOR
THERESE VAN HALL
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MEJ. TH. VAN HALL IN HAAR ATELIER.

De beeldhouweres Thérèse van Hall
door Carel Scharten.
Iederen morgen, laat zij Amsterdam achter zich, met zijn kleine oogmerken, en koelt
en sterkt zich op het wijde Y, voor het werk.

DIRKJE.

Wat later gaat zij het afgetrapt graspaadje en ontsluit het zware, zwart-houten hek;
daarachter ligt de geteerde schuur, die haar werkplaats is.
En al spoedig, de blauwe mouwenschort aan, en op haar klompen, lijkt zij de
kameraad van Tijmen, die hoog op de draaischijf, zijn zachte, gebruinde jongenslijf
ten toon zet, en, de oogen neêr, droomt van den hengel, dien hij voor aanstaanden
Zondag zich koopen wil.
Maar naast het modelletje, wat staat daar op de stellage, waarrond de beeldhouwster
aan den arbeid is, nu een stuk hout zagend, dan beukend met een hamer op een
breeden staaf, of in de weer met ijzerdraadjes en grijze klei?
Van een klein, vierkant planken-bouwsel, steekt een rood-gemeniede bout omhoog,
als de bloedende ruggegraat van een aap of lepra-lijder, wiens neus- en oogenlooze
schedel van nog ongevormd leem vooruitsteekt boven aan de naakte staak. Straks
zal hij een knoedelig stopverfkleurig lichaam krijgen en slungelige armen en beenen,
die met een passer de artiste hem aanmeet, als ware hij de schim van een makabere
pias.
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Een niet zeer opwekkend, niet zeer inspireerend vak, dat van beeldhouwer!
Sensitieve dichter, die bij een schemerlamp peinst voor uw papier - de klok hebt
ge
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SLAPEND MEISJE.

stil gezet en wanhopig brengt gij de handen aan de ooren, als daar alwéér, aan den
overkant der gracht, die harmonica begint; dan schuift ge nog iets van voor uwe
oogen weg, dat hinderde in het iji-strakke denken aan uw ideale Geliefde - ijst gij
niet bij de voorstelling, dat het eens noodig ware, eerst haar skelet in elkaar te
timmeren, haar aapachtig doodshoofd op den ruggestreng te plaatsen en met een
elletje u van de lengte harer ontvleeschde armen en beenen te overtuigen, alvorens
gij daar uwe geur-nevelende woorden omheen mocht gaan weven....? Behaagde het
u, gij zoudt ongetwijfeld een uiterst pervers en demonisch genie zijn, waarbij
Baudelaire als een onschuldig poëetjen terugweek.

JOO[...]IE, MARMER.

De beeldhouwster intusschen... voelt niets van ontnuchtering, en nog veel minder
van griezel of duivelachtigheid Kalmpjes fluitend beweegt ze resoluut rond haren
veel overleg en nauwgezetheid vorderenden arbeid, zich ook niet haastend, want de
mogelijkheid moet zijn buitengesloten, dat het ‘geraamte’ niet goed zou wezen, dat
het te zwak bleek om de klei-vracht te dragen of ergens buiten uitsteken zou.
En toch, hoe dorverstandelijk die voorbereiding schijnen moge, na enkele maanden
zal hier één dier werkelijkheid geworden droomen verrijzen, die méér dan éénige
kunstsoort-van-heden ideëel zijn: de eeuwig-menschelijke vormen, diep-begrepen
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en ineengebouwd tot een voorwerp-van-schoonheid, dat de zeer stille en vaste
uitdrukking is van eenen wijd-ofscherpontroerden, doch immer edelen geest.
En daarom: een prachtig, een wel zeer hechte zielskracht vorderend vak, dat van
beeldhouwer; een waarbij bedrog van vluchtige emotie's... bedrogen uitkomt, omdat
een zich weinig tot smoesjes leenende, degelijke v a k k e n n i s den weg moet banen,
waarlangs alléén de schoonheid te naderen is.
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FRANS.

Een even sterk dus als bezonken en tevens doordringend-fijn gevoel, een vast
vooruitzien en een aangehouden, niet te verstoren draagkracht der gedachte, zij zijn
volstrekt onontbeerlijk voor het ontstaan van het schoone en bezielde Beeld.
Het is hierom, dat het meeste moderne beeldwerk òf u koud laat indien het goed
is, òf slecht en weinig sculpturaal blijkt, zoodra het iets gevoeligs wil hebben.
***

DE OKARINOSPELER.
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Meer nog echter dan l e v e n l o o s beeldhouwwerk, komt men s t i j l l o o s
beeldhouwwerk te zien.
En dat is waarlijk geen wonder in dezen tijd,

TIJMEN.

dat de schilder zich toelegt op ‘orchestrale’ lijnenstroomen, de componist van zijn
kant te schilderen zoekt met zijn muziek, de prozaïst de taal verwaarloost voor de
woorden, die hem de verf zijn voor zijne impressionistische proza-g e d i c h t e n , en
de dichter, met de enkele woord-k l a n k e n , zelfs a b s o l u t e muziek wou maken.
Waar dan een Richard Strauss een kudde blatende schapen de concertzaal indrijft,
en een Manzini zijn kleurige doeken doet schitteren... van glas-scherven en stukken
metaal, hoe zou daar ook de beeldhouwer niet iets ànders doen dan schoone beelden
maken?
Het koele beeld, dat zich niet opdringt.
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zijn gevoel niet uitkrijt, maar stil omsluit en weiger slechts geeft, het wordt
onverschillig voorbijgegaan....
En dus, inplaats van met vlakken en lijnen, werkt de beeldhouwer met vegen en
klodders, welke door hun smeuïger licht-en-schaduw-werking een dadelijker pakkend,
als-impressionistisch effect bedoelen te bereiken; ja, uit het duister ooggat doet hij
een stiftje van klei naar voren steken, dat den oogfonkel weergeven moet....
Lijnrecht tegenover het impressionisme dezer schilders met klei en gips, staat de
zuivere beeldhouwkunst van Thérèse van Hall. En het is een genot, haar klaren
ontwikkelings-gang te volgen, die vàn het onmiddellijk verbeelde gevoel omhoog-ging
tot de bezielde Sculptuur.
***

VROUWENKOP, IN HOUT GESNEDEN.

Bekijk eens dit aardige kinderkopje: ‘Dirkje’ (bl. 73); het is een harer eerste dingen,
van vóór zij nog boetseerles had gehad.... Zeker, er is een heel innig leven in dit
kopje: hoe gevoelig is niet het boven-hoofdje met zijn dunne haar-vlokjes; het is of
men onder dat teêre vachtje het bloed zoû kunnen zien kloppen; het lijkt wonderlijk
dat het niet zoel aan de hand is, die men er over laat gaan; hoe sappig zijn ook de
even-gëopende spannende lipjes; hoe stevig-wáár is de kleine stompneus, die rood
moet hebben gezien van koû. Het is waarlijk een mooi-doorvoeld stukje jong leven;
ook zijn de oogen en de huid der wangen al-dadelijk beeldwerk en geen schilderkunst.
Maar als conceptie is het toch nog geheel leidzaam de natuur gevolgd; het is geen
h e r - s c h e p p i n g , die tegen de natuur o p w e e g t , doordat zij, voor de
begrensdheid-ten-slotte der natuurgetrouwe nabootsing, i e t s a n d e r s i n d e
p l a a t s z o u s t e l l e n , dat... de natuur is van het Beeldhouwwerk: Stijl. Het leven
van dit kindje, in zijn vele zoete tastbaarheden, was nog niet opgelost en
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gecomponeerd tot een van innerlijk leven vervuld, maar ook in zich zelf schoon en
volkomen, klein m o n u m e n t .
Op deze nog onvaste pogingen van het onbeheerd gevoel, volgt dan een langdurige
periode van stoer studiewerk. Het was Mendes da Costa, de sterke en fijne Meester,
die haar leerde, hoe een beeldhouwwerk niet zij: een gevoelige,
angstvallig-nauwgezette copie van het leven, die nooit bevredigen kan, omdat eene
imitatie in gips of steen of hout van haar en huid en oog, steeds verre o n d e r de
werkelijkheid zal blijven, - maar een synthese van al het eigenlijke, het kenmerkende,
het ontroerende dier werkelijkheid; ieder vlakje, ieder lijntje de quintessens, de inhoud
van de vaag-blijvende weekheden van
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het vleesch; en die vlakjes en lijntjes tezamen gesteld tot zuiver ineensluiteude figuren
van welvingen en omtrekken en holten, waartusschen geen plekje ‘zoo-maar’ mag
blijven, slap en onontleed, zonder beteekenis; opdat het geheel van even
diep-doorvoelden als wel-doordachten vorm het sluimerend karakter van het
natuur-voorbeeld klaar aan het licht stelle: een b o v e n -werkelijke openbaring der
werkelijkheid.
Het was onvermijdelijk, dat, alvorens dít volkomen Beeld in vervulling kon gaan,
de onverdroten handen- en geestes-arbeid, die daarvan de eerste voorwaarden zijn,
haar jarenlang geheel in beslag namen. Het kunstenaars-t e m p e r a m e n t wàs er;
dit mocht voorloopig worden daargelaten Maar aan de blijvende schoonheid dient
‘kunnen’ vooraf te gaan, in de sculptuur onmeêdoogend-volstrekter dan in één andere
kunst. En is dit al een gevaar voor de zwakken, een voorrecht moet het heeten,
heilzaam en benijdenswaardig, voor de sterken; want mag dan het gemoed der
halftalenten verstommen onder de harde zwaarte van het ambacht, het echte
kunstenaarschap wordt eraan getoetst, en, niet minder, erdoor gestaald.

VERLEGEN KINDJE, PALMHOUT.

Haar werk uit dien tijd krijgt gaandeweg een rijpe bestudeerdheid; de beelden zijn
vol fijne vonden, maar versmolten steeds in eene klare éénheid, die alleréérst erin
treft. De hoofd-indruk is die van een groote rust, een edelen eenvoud, maar ook van
een soberheid, aan ascese grenzend.
De afschrik van alles wat ‘photographie in de ruimte’ en ‘panopticum’ zou kunnen
lijken, drijft haar soms tot eene gestyleerdheid, die àl te ver van het leven wegvoert
en het abstracte nadert. Aan sommige werken ziet men vingers, teruggeleid tot den
grondvorm van gebroken latjes; het karakteristieke van den slanken jongens-arm
bracht zij wel zóó sterk naar voren, dat den beschouwer de gedachte aan mismaaktheid
invallen kon En ik herinner mij de Jordaansche vrouw, die haar kind de borst geeft,
een vrouw zóó smal van hoofd en zóó breed van schoot, dat weliswaar iets zeer
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monumentaals ontstond, iets dat de breed-gebaseerde vastheid had eener slanke
pyramide, doch dit al te monumentale vermocht niet den koppigen indruk te smoren
van: toch een allerzonderlingst mensch met dien abnormalen schedel....
Het was een ‘fout van haar deugden’, evenals dat wonderlijk bouwseltje, dat de
tobbe droeg eener uitmuntende, gebukte waschvrouw-figuur; er had in de Jordaansche
werkelijkheid onder die tobbe een kapotte stoel gestaan; een kapotte stoel nu (met
vooral nog een pluk biezen er-onderuit!) niet geschikt zijnde voor beeldhouwwerk,
diende dit werkelijkheids-deel te worden ‘opgelost’. Een laag tafeltje of bankje, bij
de kleine afmetingen van het geheel, ware prullig geweest; een eenvoudige verhooging
van den grond, of een juist van pas daar verrijzend ‘rotsblok’, te absurd. De artiste
zocht het toen in het on-reëele, een klein gestyleerd gewelfje, dat de essentie wilde
geven van het stoel- of tafel-achtig voorwerp, 't welk men zich onder die tobbe denken
moest. Maar het gewelfje, noodlottiglijk, leek een soort onwaarschijnlijk bruggetje
of riool, door welks opening men de klompen der vrouw ontwaarde....
Gewoonlijk echter, en vooral in het naakt, was ook toen reeds haar werk van een
stijlvolheid, die de harmonische oplossing inhield van een welverstaan stuk natuur.
En leek de sereene gaafheid, dier tengere of stoere jongensfiguren meest, op het
eerste
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gezicht ietwat koel, - vaak genoeg ried de aandachtige beschouwer onder die uiterlijke
terughouding de goede warmte, welke, zonder er opzettelijk naar te streven, de
kunstenares door haar strak-bewusten arbeid vanzelf had heen doen stralen.
***
In het volwassen werk van Thérèse van Hall heeft, met de beheersching van het
métier, de diepte van haar kunstenaarsschap, de bewogen ziel, die het kunstwerk vàn
het fraaie en het knappe tot de schoonheid moet heffen, zich al zekerder en fijner
geopenbaard.

JONGETJE, PALMHOUT.

Voornamelijk op tweeërlei wijs:
Vooreerst in den gevoeligen, den puren en soms stil-grootschen samenhang der
lijnen zelve; als bijv. (bl. 74) in dat slapende meisje, dat, in de tezaamglooiïng der
ledematen, met hun stevige hellingen en fijne kammen en droomerige dalen, een
zacht en vast ineengevoegd, zeer diep in zich verzinkend en zoet-bewust uit zich
oprijzend heuvel-land gelijkt. En toch, hoe doemt de werkelijkheid tastbaar uit die
vormen op, hoe levend bestaat de kantige heup, hoe schoon ligt de argelooze hand
los neder van onder het hoofd, hoe lief is het opgeduwde borstje tusschen den anderen
saamgeknelden arm! (Alleen de drie ribben schijnen mij iets te zichtbaar; maar zij
zijn dit in de realiteit van het goud-gele pleister veel minder dan in deze te
nuchterschelle photographie).
Bezie nu ook, tegenover ‘Dirkje’, het marmeren kinderkopje van Joopie. Volkomen
is het zachte leven van dit bedeesde meisje voelbaar gemaakt, haar wang met het
zoele luchtje, dat daar wel van af moet zweemen, en het verlegen-toetend mondje
(lijkt het niet, of men haar ziet slikken van verlegenheid?) - Maar is dít leven niet te
heerlijker, waar het tot ons komt uít den glanzenden droom van het marmer? Is het
geen wonder-gaaf, klein monument, dit kopje, zoo zacht gesteund op de van achter
het oor naar voren golvende lok? En zie eens hoe de haarkam tot een even
edel-gestijlde als teêre omspanning van het hoofdje werd; hoe i n de herschepping
van dat levenloos voorwerp, als het ware de zacht-omvattende liefde-zelve der
maakster schijnt uitgedrukt....
Ten tweede, en scherper, toont zich de gloed van haar kunstenaarsschap in de
psychologische doorvoeling van gelaten en lichaams-houdingen - waar in het slapende
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meisje en het kinderkopje het gevoel allereerst in de schoonheid der vormen werd
gevonden.
En waar men dáár in haar werk den invloed meent te onderkennen der Chineesche
of Indische droomen-in-steen, ziet men hier de verwantschap met de zooveel
menschelijker en toch statige kunst van dien verrassenden werkelijkheids-verbeelder,
Donatello.
Schuiven wij nu de buste van den nerveuzen jongen naar voren: haar meesterstuk
in dit opzicht.*)
Zelden zag ik in beeldhouwwerk sprekender tronie.
Geheel gesloten is dit jongens-gezicht; en... de pijnlijke felheid w a a r m e e het
zich sluit, geeft alles naar buiten! De wijd-open oogen, die terzijde zien; het voorhoofd
in hooge, broeiende plooien tezaamgeknepen; de strak-weggetrokken neus met de
spitse, nauwe neusgaatjes, als de neus van een schichtig dier; de bange veeg onder
den neus weg, de veeg es naast den genepen mond en de troebele schaduwen
daaromheen; de spannende kaak, de gespannen hals-spieren, en de ooren
vooruitgebogen of zij onheil speuren; dit is wel het levend masker van het booswillig
en angstig, doorvreten geestje van een kind uit de laagste volksklasse. Achter die
zenuw-starre trekken staat het vreeselijk mysterie van de ongezonde, door allerlei
vage aandriften en somberheden doorspookte jongensziel.

*) Frans, zie bl. 75.
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Zoo fel is dit leven verbeeld, dat ik aan de saamheid dier gipsvormen z a g , hoe deze
jongen altijd s c h o r moest zijn geweest! Verwonderd, moest de beeldhouwster het
toestemmen.
En intusschen, met welk een eenvoudige middelen is deze hevige indruk bereikt
Geen schilderachtige vleesch-weergave, geen poging zelfs tot uitbeelding van het
haar, geen pathetische oogen, geen gezichts-grimas, geen gebaar, niets van dat alles;
alleen een simpel, maar uiterst gevoelig modelé, een sober-stijlvolle in- en
aaneenvoeging van groote en kleinere vlakken; - en het schijnen wel voornamelijk
de twee geprononceerde deuken in het voorhoofd, de sterke kneep van het jukbeen,
en de als-uitgeschepte groeven om neus en mond, die aan dit duister karakter van
trillende onrust, zijn rustige vastheid van vorm gaven. (Ook de gerekte trui, tot een
breed gegoten lijfs-omkleeding gestyleerd, is van die vastheid een factor).
Beschouwen wij nu, tegenover Frans - want zoo heette hij - den lieven Tijmen.
Teer en onbedorven is hij, met zijn gave wangen, zijn kleine neus en zijn
bol-vooruit-stekende bovenlip; zacht is hij, met zijn dunne hals, die achterover stijgt
uit den wat gekromden rug; maar in die zachtheid is een trots, door het droeve getemd.
Hij is een goedige straatjongen, maar van binnen een verbannen prins.
Een zeer zuiver kunstwerk ook dit - hoe zeker s t a a t het op die breede, naar voren
gebogen mouw-armen -, en waarmee zich iets dergelijks voordeed als met het vorige.
Aan een bovenvlakje van de onderlip zag men, hoe deze jongen steeds een vochtige
mond moest hebben gehad: door enkel sculpturale trekjes, één van die helle
werkelijkheids-evocatie's, die aan het gestijld geheel een zoo bloeiend leven
mededeelen.

DE JONGEN MET DE SCHELP.

Het is duidelijk, dat ik niet al haar werk op deze wijze ontleden kan; en ik noem
uit die vele koppen er nog enkele: - om naast de twee beschreven jongens, het drietal
vol te maken: die naakte rakker, faun met zijn opgestreken kuifje, die zoo ernstig en
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zoo leutig tegelijk (dat zit hem in dien opgelichten vinger en den uitgespalkten
onderlip) op zijn okarino fluit.
Vol geheim wederom is die gladde, lichtbruin-mahonie vrouwe-kop (bl. 76) met
den wipneus, het perverse lachje der dikke lippen en de kuiltjes in wang en kin, - die
prachtig-gesneden vrouwekop, waarvan het fijn-gestyleerde hoog opgestoken haar
reeds een zeldzaam-fraai kunstvoorwerp op zichzelf maakt. En tegenover deze
moderne Jordaan-Gioconda zet ik weer, herinnering aan haar Surinaamsche reis, dat
bestiale negermeisje met de gloeiende en toch suffe, weenende oogen.
***

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 20

80
Thérèse van Hall verpoost zich ook nu en dan met het boetseeren van schetsjes,
dingen, aardige actietjes, ter vlucht gezien op straat of elders. En het spreekt wel
vanzelf dat zij poogt, ook die schetsjes, nagesneden in hout bijv., tot mooie
voorwerpjes te maken. En dat gelukt haar ook wel; maar toch, haar geest, meer tot
langdurig doorvoelen en ompeínzen geneigd, heeft niet die vlug-indringende
observatie, die noodig is, om zulk werk iets waarlijk bizonders te doen zijn.
Zeker, hij is goed, die kleine kerel in palmhout, met zijn bouffante en zijn ijsmuts,
stappend, handen in de zakken; of dit, eveneens palmhouten, ‘verlegen kindje’, den
tip van haar cape aan den mond; en de behandeling van het hout ongetwijfeld, is
feilloos, breedgedaan (bl. 77 en 78).
Maar van anderen (Tjipke Visser bijv.) ziet men ook dergelijke zaken, net zoo
‘raak’, en van Mendes da Costa zeker béter. Die dieren en burgervrouwtjes van
Mendes zijn vrijwat scherper getroffen en tevens vooral niet minder stijlvol!
Want dáárin zit het hem geenszins, dat dit ‘dagelijksch leven’ geen stijl verdragen
zou! Dat bewijst trouwens haar eigen karakteristieke Jordaansche
vrouwekop-met-den-wollen-kaper; dat bewijst zelfs reeds het ‘verlegen meisje’; dat
bewijzen ook de statig achteroverhellend-schrijdende negervrouwen, schetsjes van
haar verblijf te Paramaribo.
***
Het is echter toch voornamelijk in het naakt, dat Thérèse van Hall zeldzaam fijn
is, en monumentaal tegelijk.
In het naakt alleen heeft zij de zeer oorspronkelijke lijn-composities gevonden,
die hebben het zacht-gedroomde en het bijna grootsch-harmonische, en met-één het
diep-doorproefde en stellig-begrensde, dat haar even mannelijk-vasten als
vrouwelijk-teêren geest weerkaatst.

HET PEINZEND MEISJE.
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Dit is het werk dier modern-verfijnde, doch evenzeer van een ruimere toekomst
doortrokken ziel, die de meditatie der Hindoes kent en Egyptische strakheid
bewondert.
En dat ik, lezer, geen ‘groote woorden’ gebruik, dat leere u de beschouwing van
den jongen-met-de-schelp, dien zij beitelde in purperhart, - eene somber-wijnroode
West-Indische houtsoort. (Zie bl. 79).
Bekijk eerst met mij den prachtigen rug, met zijn spannende spieren en kantige
schouderbladen, den als in éen vlijmende snede uitgeholden hals, en het teêre
peesplekje, waar slank de dij welt uit de heup: een compositie van glanzende, fijne
kracht.
Aan de voorzijde... ja, gij zoudt eigenlijk het voorwerp zelf in de hand moeten
hebben, want in de photographie was de bekende fout niet te vermijden, dat de
vooruitstekende handen en voeten ongeproportioneerd groot werden. Doch wil deze
hindernis trachten weg te denken, en stel u het figuurtje voor, zooals het zit met
gekruiste beenen, die de
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onderarmen overbruggen van dij tot scheen, terwijl op het kruispunt der voeten de
lotos bloeit der ineengelegde open handen, waarin, het hart, de stil-betuurde schelp.
Schoon zijn ook hier weer vele gedeelten, gelijk de schildvormig gestyleerde
knieën en het strakke rimpelpaar in den ingetrokken buik; maar schoon is vooral de
c o m p o s i t i e : - het voorovere hoofd, de ingebogen borst-en-onderlijf, de
korfvormig-gelegde beenen en armen, zij zijn te zamen één zoet prieel, in eigen
schemer-gloed besloten.
En zoo, inzichzelf volkomen als een dauwdrup, is dit beeld, als de dauwdrup, een
spiegel der eeuwigheid.
In waarheid, hij droomt van de eeuwigheid, deze purperen betuurder der schelp,
- die immers zelve het ruischen der eeuwige zee in zich besluit?

VOORZIJDE DER GRAFNAALD VOOR FRANS COENEN SR.

Een ander beeldje staat voor mij, tusschen mijn boeken; beeldje in pleister; een
op den grond zittend meisje met omhoog getrokken knieën, waarop het starend kopje
rust; - de handen zijn om de voeten gelegd.
Het is weer fijn met z'n geaccentueerde schouderbladen en teêre ruggewerveltjes,
het aandoenlijk haarvlechtje en de gevoelige, gladde schenen.... Maar wat is het
rustig! het ademt een grootsche rust, het peinzend meisje, starend in een lieflijke
verte. Drie jaren staat het daar nu voor mij en telkens neem ik het in mijn handen en
bezie z'n sterke, gave fijnheid; en ik zet het neer en het staart in de verte en geeft mij
altijd weer geluk.
Dit zelfde meisje zag ik eens, verkleind in ivoor. Omdat het verkleind was, was
het in de fijnheden nog vereenvoudigd, en, een dingetje van misschien vier centimeter
hoog, - het was nòg monumentaler dan het mijne! - Indien, dacht ik, het vlak van
deze vensterbank, waarop het staat, een Egyptische woestijn ware, dan zou daar juist
zoo, roomgeel doomend in het verschiet, deze peinzende gestalte kunnen verrijzen
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van misschien meer dan honderd meters, - was die, in den tijd der Pharaoos, maar
zoo gebouwd.
Dit is het mooiste en eigenste der kunst van Thérèse van Hall, de warme, bezonken
ziel, en de stille, zeer eenvoudige, maar in waarheid monumentale vormen, waarin
die somwijlen gestalte aanneemt.
Men moet er zich daarom over verwonderen, dat Thérèse van Hall niet méér de
aandacht heeft getrokken onzer bouwmeesters; haar rustige, breede kunst past in de
rustige en breede van de besten onder hen.
***
Twee maal heeft zij een grafmonumentje gemaakt: - de kleine obelisk op het graf
van Frans Coenen Sr. te Leiden, en, nu onlangs, de staande grafsteen voor den jongen
Inlander-arts Tehupeiory, op het kerkhof te Utrecht.
Van den obelisk, aan de nagedachtenis van den bekenden musicus, is de voorplaat
bizonder mooi; een bas-reliëf, voorstellend
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de muziek: naakt, rank kereltje in het hooge riet, waaruit hij zich het fluitje sneed,
dat hij nu bezig is te bespelen... kalm staat hij, vast op zijn slanke voeten; het spitse
schoudertje komt sterk naar voren; de vingers, op het fluitje, zijn als in fijn
probeer-beweeg verstard, het mondje blaast.... Zoo staat het pijpend jongetje, als
onbespied, levend en toch edel-gestyleerd, in der riethalmen rijzige tent.
Jammer, de drie andere kanten zijn wat zwaar van ornamentatie (hoe goed en
fraai-gevonden op zichzelf) bij deze blanke voorzij.
Het monumentje voor Tehupeiory is daarom volmaakter: - een knaap, gehurkt
naar Oosterschen trant, zich buigend over een boek, achter welk figuurtje de zon
opgaat, onderdoor een wijden boog van sagopalmbladen.
De werking van deze zeer eenvoudige voorstelling, door de uitmuntende inwendige
verhoudingen van het basrelief, gevat tusschen twee vaste kolommen, met de medische
slangetjes gekroond, is zeer groot, en drukt geheel het ‘geloof in Insulinde's toekomst’
uit, waarvan het onderschrift spreekt.
***
Wel, lezer, ik meen dat ik u in dit opstel iets nieuws heb verteld; dit nml. dat wij
naast Mendes en Zijl nog een derden uitmuntenden beeldhouwer bezitten; mogelijk
hadt gij zelfs haar naam nooit gehoord.... Maar dan staat gij toch achter bij de
Brusselsche en Parijsche kunstlief hebbers, die haar kennen van de expositie's der
‘Indépendants’, ‘cette admirable artiste qu'est Thérèse van Hall,’ gelijk onlangs Henri
Breuil haar noemde.*)

*) In het tijdschrift ‘Les Tendances Nouvelles’, dat voorts in de nummers 32 en 42 van zijn
derden en vierden jaargang twee uitmuntende, begrip-volle stukjes over haar kunst bevatte,
door Gérôme Maësse. - Om Holland recht te doen, moet ik er bij voegen, dat voor jaren reeds
(1903 en 1905) Willem Vogelsang in ‘Onze Kunst’ enkele voortreffelijke karakteristieken
van haar werk blijkt te hebben gegeven. Ik kan mij niet weerhouden, uit het eerste dier twee
stukjes, dat mij dezer dagen in handen kwam, een enkele volzin af te schrijven: - ‘Fier en
koninklijk eenvoudig is dit ras, uit een eigen wereld...’ ‘Er is iets van de monumentaliteit,
die Zijl wel bewust gezocht heeft, maar ze is hier, ik zou zeggen, spontaner en zonder ruwheid,
verfijnder geleid door een hooger intellect.’ - ‘De schouders van den jongen zijn zoo volkomen
àf, als de schouders van een archaischen Apollo; maar ze zijn daarbij rillend menschelijk als
een schouder van Houdon.’ En: ‘wie wel eens getwijfeld heeft of onze sculptuur in haar
hoopvollen opbloei met Zijl en Mendes weer gestuit zou worden, die zal hier voelen dat het
verre van hopeloos is, zoolang er naast deze artiesten een jongere zulk werk geeft!’
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GRAFMONUMENT VOOR J.E. TEHUPEIORY.

Het zal wel komen doordat men in Holland geen beeldhouwwerk gewoon is.
Gewend aan de dadelijke bekoring der kleuren,
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waarmee schilderijen hun beschouwer tot zich trekken, voelt deze zich afgestooten
door de koele beeldenzaal met zijn witte zwijgende vormen.
En toch is die oppervlakkige verkoeling heilzaam als een geestelijke
koudwaterkuur, die, alle onware zelf-opwarming en vluchtige aandoeningen
uitsluitend, voor den beschouwer is wat de schijnbaar ontnuchterende techniek was
voor den beeldhouwer zelf.
Eenmaal héén door dien koelen schijn, zullen de gevoelens, welke het Beeld in u
wekt, u minder bedriegen dan die, door één andere kunst u aangedaan.
Maar de meeste schrikken terug voor zij gezien hebben. En de kunstenaar blijft
zwijgen achter zijn stille witte wanden, niet dan door enkelen ontdekt!
Een trotsch, maar ook, in Holland, een tragisch vak, dat van beeldhouwer.

GEDENKSTEEN VOOR DEN HEER N.H.C. SCHMöLLING, LEERAAR IN HET ORGELSPEL AAN DE
RIJKSKWEEKSCHOOL TE HAARLEM.
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KERK TE MORET. NAAR EEN HOUTSNEDE VAN BERN-KLENE.
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In het land van natuur en mysterie
Barbison-Fontainebleau-Moret
door C. Snabilié.
Het was een goede gedachte, de koppen van Millet en Rousseau, op een basrelief
van brons vereenigd, te plaatsen tegen een rotsblok aan den ingang van het woud
van Fontainebleau, juist daar waar het landelijke dorp Barbison en de fantastiek
woeste Gorges d'Apremont elkander raken.
Jean François Millet, de schilder van den breedgolvenden akkerbodem met zijne
verre horizonten door lange, rechte populierrijen onderbroken, zijne boerderijen die
eilanden gelijken in een oceaan van golvende graanhalmen, zijn eenvoudige,
in-zich-zelf-gesloten landbevolking, geworteld in den grond waarop zij leeft, zijn
dorpjes, nauw opeengebomvd om den plompen, stomppuntigen kerktoren...
Théodore Rousseau, wiens kunst zich vermeidde in de diepe schaduwen van het
oerwoud, in de grillige contrasten van groen en grauw, waar een weelderig wilde
plantenwereld opschiet tusschen duizendvormige steenblokken...
Zij behooren wel bij elkaar op die plaats waar beider genieën elkander ontmoetten,
op de grens van den vruchtbaren akkerbodem en het mysterieuse natuurbosch.
Hadde Barbison in de fransche kunst geen naam door de historie geadeld, dan
zouden wij nú er zeker niet aan denken het voor te trekken boven zoovele andere
plaatsen, aan den rand van het onmetelijke woud van Fontainebleau gelegen. Wij
konden even goed Marlotte of Bois-le-Roi, Arbonne of Moret, of ook Fontainebleau
zelf kiezen om dat woud in te gaan.
Maar van het dorpje in welks enkele rechte straat de eenvoudige, landelijke woning
van Millet als een historisch souvenir met zorg onderhouden en met eerbied getoond
wordt, en welks naam vereeuwigd is door de schitterende kunst-periode waarin de
liefde voor de natuur tot volle ontluiking is gekomen... van dat dorpje, zeg ik, gaat
zulk een geheimzinnige aantrekkingskracht uit, dat men daarheen als van zelf zich
richt, zoo men het woud van een der schilderachtige plaatsen die aan den rand er van
gelegen zijn, wil binnendringen.
En dan, biedt niet de weg van Melun naar Barbison, langs den noordelijken lagen
uithoek van het woud en daarna door de akkers van Faye en van Chailly-en-Bière,
een reeks mooie, mijlen-verre uitzichten over den golvenden bouwgrond, waar, in
recht omlijnde vlakken, de goudgele tarwe afwisselt met de teer-groene haver, het
roze koolzaad en de purperbespikkelde donkergroene klaver.
Een halve eeuw geleden waren daar - ver van de officieele hoofdstedelijke kringen,
waarin het classicisme nog te hoog in aanzien stond, om niet alles wat zich waagde
te verzetten tegen de heerschappij der ‘Akademie’, te schuwen als de pest en te weren
als heiligschennis - door een jonge generatie nieuwe banen voor de kunst geopend,
waarop deze de banden der traditie had afgelegd, om alleen bezieling te putten uit
het wezen der menschen en der dingen, alleen lessen te vragen aan de waarheid en
de schoonheid der natuur. Die kunstenaars leefden en werkten met moed, volharding
en ontzegging in de boersche landelijke omgeving; zij hebben voor hunne kunst de
glorie en voor het armelijke dorpje een onsterfelijken naam en een toekomst van
welvaren gewonnen.
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Na hen zijn anderen gekomen die hunne groote voorgangers trachtten na te doen,
en na dezen weer anderen die hetzelfde hebben getracht, en zoo is nog Barbison een
punt van aantrekking voor schilders die meenen dat het genoeg is, daar de akkers en
het landvolk, het woud en de rotsen in beeld te brengen, om te doen gelooven dat
een sprank van het genie dier voorgangers hun erfdeel is.
Het Barbison van heden is heel wat anders dan het Barbison van voor een halve
eeuw.
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De lange, rechte straat ziet er in het oog vallend proper uit, met nette huizen en lieve
villa's omzoomd, waarvan vele de breede en hooge vensters hunner ateliers naar de
straat gewend hebben Daar wonen gefortuneerde lieden die ‘de kunst’ beoefenen en
daarom aanspraak maken op het recht zich artisten te noemen. Achter de beide
huizenrijen dier straat, aan de woudzijde van het

L'EGLISE DE CHAILLY, NAAR EEN PASTEL VAN MILLET, EIGENDOM DER HEEREN DURAND-RUEL TE
PARIJS.

dorp, zijn andere straten en lanen aangelegd, met moderne huizen, door burgerlijke
tuintjes omgeven. In de ruime, luchtige eetzalen der groote hôtels zien wij dames
naar de laatste modes gekleed en heeren in elegant wandelcostuum door zwart gerokte
maîtres d'hôtel bediend. En wanneer in den namiddag de zon haar grootste kracht
verloren heeft, dan komt de zomersche bevolking van dit weleer landelijke dorp naar
buiten, en kunnen wij ons voorstellen in een mondaine badplaats zonder baden en
zonder casino te zijn.
Zoo is het ook in meerdere of mindere mate in de plaatsjes om het woud die ik
noemde, en zoo is het in Fontainebleau zelf.
Maar dat het karakter van Barbison zoo geheel veranderd is, kan aan de schoone
ligging er van niets veranderen: aan de eene zijde de vruchtbare vlakte van de Bière,
weggolvend naar den verren, neveligen horizont, aan de andere zijde een van de
meest romantische stukken van het reusachtige woud, waarvan de verscheidenheid
zoo groot is dat geen enkele plek er van op een andere plek gelijkt, dat de barheid
der woestijnen en de plechtstatigheid der kathedralen bevat, dat romantische wildheid
aan idyllische lieflijkheid paart.
***
Op een mooien ochtend in den vroegen zomer keerden wij voor goed aan het ge-

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 20

87
moderniseerde dorp den rug toe en sloegen langs de rotsblokken, waarvan een het
brons-relief met de afbeeldingen van Millet en Rousseau draagt, den weg naar de
G o r g e s d ' A p r e m o n t in. Eerst gaat het door een bosch van hooge dennen, over
een onmerkbaar steigenden bodem, waaruit hier en daar groote grijze steenen
opbollen; nu en dan vertoont zich een open plek, dicht begroeid

SAINT-MARTIN BIJ BARBISON. NAAR O.I. INKTTEEKENING VAN BERN-KLENE.

met stamvarens welker fijngekante, zachtgroene bladeren nagenoeg horizontaal wijd
uitstaan. Nog maar heel kort zijn wij in dat bosch, en reeds nemen wij de eigenaardige
afwisselingen van den plantengroei waar en worden wij getroffen door de contrasten
van onvruchtbare naaktheid en overstelpende natuurweelde. De steenblokken worden
spoedig talrijker en grooter en nog altijd zijn hunne grijze lichamen, waarvan duizende
eeuwen weer en wind de scherpe kanten hebben afgeslepen, ten deele verborgen
door het omringende groen van grassen en heesters. Weldra wordt de slingerende
weg steiler en het klimmen moeielijker. De breedombuigende laan, dien wij in den
beginne gevolgd hebben, is overgegaan in een bochtig, hoekig pad, waarboven de
schaduw steeds ijler wordt. Nu eens gaat het over steengrond die een natuurlijke trap
vormt, dan over lichtgrijze zandplekken, dan weer door gleuven tusschen hooge
steenwanden, en, terwijl onze gewaarwording in een bosch te zijn, plaats maakt voor
die van door een barre rotsstreek te dwalen, dringen wij meer en meer in de
eenzaamheid door en voelen wij ons naderen tot een natuurstaat die dichter is bij den
oorsprong der dingen, dan die waarin wij thuis zijn.
Het is stil om ons - en ook onwillekeurig in ons - te midden der romantische
woestheid van vervaarlijke blokken grauwe en lichtgrijze steen, die fantastisch
wanordelijk tegen en op elkander gestapeld zijn en waartusschen hier en daar
gedrochtige boomen en struiken zich slingerend wringen.
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Eindelijk komen wij boven, op den top van een dier enorme steenstapels. Dan krijgen
wij op eens, als een weldadige verrassing, een prachtig en in verschillende richtingen
zeer verscheiden uitzicht te genieten, en op eens ook voelen wij ons weer dichter bij
de wereld, waarvan wij ons ver verwijderd hadden kunnen denken.
Beneden ons in de diepte zien wij den Va l l o n d'A p r e m o n t liggen als een
reusachtige kuil, welks bodem één bed van dicht-bebladerde kronen is. Van dien
bodem klimmen het donkere groen der dennen en het lichte groen van berken en
beuken, gemengd met het grijs van den zandsteen in grillig getinte vakken en strepen,
tegen de wanden op. En breed om dien reuzenkuil loopt in de hoogte een golvende
rand die nu eens grauw is van steenen en dan groen van boomen. Over dien rand
heen zien wij in westelijke en noordwestelijke richting het vlakke land, waarvan de
oneindig verre horizont wegdoezelt in den nevel. Hier door een bosch - het b o i s
d e T h u r e l l e s - daar door een lange rij populieren, elders door een hoeve of door
een dorpje, wordt van die vlakte van groene en gele akkers de eentonigheid verbroken.
Zoo zien wij heel ver, als een grauwe plek, Saint-Sauveur liggen; dichter bij het dorp
Chailly; saamgedrongen om het kerkje met zijn vierkanten stomppuntigen toren; en
onmiddellijk beneden ons, juist zichtbaar over den steenigen rand ter zijde van ons,
de gele muren en roode daken der boerenwoningen van Barbison.
In andere richtingen zien wij niets dan het woud dat ons voorkomt als een oceaan
van veelgetint boomgroen, welks golvingen in de verre verte zachtblauwig bewaasd
zijn onder den porcelein-blauwen zomerhemel, van waar de zon hare weldadige
koesteringen over de aarde uitzendt.
Het is alom licht en leven, ondanks de steenmassa's die van dorheid getuigen,
ondanks de eenzaamheid waarin niets schijnt te bewegen... klinkt daar niet van uit
de diepte het vroolijk geroep van den koekoek, wiens stem er ons aan herinnert dat
wij vroeg in de Junimaand zijn en dat de natuur nu krachtiger dan ooit werkzaam is
om toekomstige oogsten voor te bereiden. Maar ook herinnert die stem er ons aan
dat wij hier slechts aan den ingang van het onmetelijke woud zijn en dat wij verder
moeten.
Het dalen gaat niet gemakkelijk. Slingerend om rotsblokken, voert het smalle pad
ons langs spelonken en door gleuven, over een nu eens steenigen dan zandigen bodem,
om ravijnen welker diepte door dicht struikgewas voor het oog verborgen is. Toch
duurt het niet lang of wij komen bijna zonder overgang in een vriendelijk boschachtige
streek, in de ijle lommer van wijd uitstaande eiken, acacia's en beuken, waar tusschen
dun laaghout luchtig is verspreid. Geen spoor is er over van de dorre rotsmassa's van
zooeven... ja, toch nemen wij hier en daar een steenklomp waar, die even boven het
bladertapijt op den grond uitrijst, maar zoo met mos begroeid is dat het er op z'n
plaats schijnt. In het rond zingen de vogels en bijna heeft de natuur iets idyllisch.
***
Geen beter vervoermiddel door het woud van Fontainebleau is er denkbaar dan een
stevig rijwiel; en ook niets waarborgt zoo zeer als dit de onafhankelijkheid van den
zwerver onder de zon In alle richtingen is dit woud doorsneden met breede en
smallere, maar altijd goed onderhouden wegen; en daar waar het ontoegankelijk
wordt voor het wiel, is altijd wel een bewaarplaats met vertrouwd toezicht te vinden.
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Ons doel werd nu de stad Fontainebleau, die wij echter niet gehaast waren te
bereiken, want wij wisten dat onze weg voeren zou langs het meeste woeste gedeelte
van het woud, langs de rotsen en kloven van Franchard. Van de kleine boerenherberg
buiten Barbizon, waar wij onze rijwielen in bewaring hadden gegeven, reden wij
recht op het gehucht Macherin aan, over een echt landelijken weg, nagenoeg langs
den rand van het woud, dat zich nu eens dicht bij, dan verder af, aan onzen linkerhand
uitstrekte achter een dicht gordijn van boomen en struiken, en waaruit de slag van
lijsters en kwartels ons vroolijk toeklonk. Rechts van ons hadden wij de vlakte die
tot Malesherbes reikt, de goudgeele tarweakkers, met papaverbloemen helrood
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bespikkeld, stukken hooiland met breedgetakte, kleindoende appelboomen bezet, en
langs den weg hooischelven die verkwikkend geurden.
Bij het genoemde gehucht aangekomen, sloegen wij links om den weg van Fleury
naar Fontainebleau in, om recht op het bosch aan te rijden. Nauwelijks hadden wij
de laatste huisjes van Macharin achter ons, of er bood zich rechts van ons een even
prachtig als verrassend uitzicht aan, over een kleine vlakte van rechtlijnig doorsneden
bouwgrond, op de R o c h e r s d e S a b l o n s , waarvoor duidelijk de P e t i t
M o n t - B l a n c zich afteekent. Meer dan heuvels zijn het niet, maar de felle witheid
der gekartelde toppen en kanten, der vlakke zijden en van het breed uitloopend
plateau, boven het lage groen beneden er om heen, gaf mij de volmaakte illusie op
eenigen afstand een sneeuwgebergte voor ons te hebben. Die heuvels zijn van
zandsteen en het plateau is vol zand als een zeestrand.
Het was ons gezegd dat geen enkel stuk van dit woud gelijk is aan een ander stuk....
Wij reden voort over den mooien, gladden weg recht voor ons, en weldra waren wij
in een boschvallei met laag geboomte en hooge stamvarens gevuld, aan beide zijden
door begroeide hellingen ingesloten. Terwijl de weg langzaam, bijna onmerkbaar
steeg, kwamen die hellingen meer en meer naar elkander toe, en spoedig daarna
reden wij voort tusschen het hooge geboomte dat in het midden boven ons een breede
baan van den blauwen hemel openliet.
Voor ons was dit de eerste dier groote prachtlanen, die alle op Fontainebleau
toeloopen, statig en breed, verblindend wit onder den zonnigen zomerhemel, en zoo
recht dat het eind er van niets dan een kleine lichte opening gelijkt. Nog lang voor
wij dat eind bereikt hadden, lag er ter zijde voor ons een andere laan, en toen wij
daarin zwenkten, was het mij als had ik voor mij het middenschip van een reusachtige
gothische kathedraal. In twee lijnrechte rijen stonden aan beide zijden de stijle
pijnboomstammen, welker kronen een evenrecht hoog gewelf vormden boven den

TOEGANG TOT DE GORGES DE FRANCHARD, NAAR EEN O.I. INKTTEEKENING VAN BERN-KLENE.

groen en bruin bemosten bodem der koel beschaduwde laan; het was aangrijpend
plechtig daar. Hadden te voren laag hout en struikgewas met een bijna ondoorzienbaar
bladergordijn den weg aan beide zijden afgesloten, hier konden wij langs en tusschen
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de rechte, gladde boomstammen, waarop, als op slanke pijlers, weer en nog eens en
altijd door de booggewelven der bladerkronen rustten, het bosch inzien, tot weer
ander laag hout en struikgewas opnieuw een gordijn stelden voor ons oog.
Aan het eind van dien plechtigen woudgang reden wij voor een restaurant langs,
dat ons herinnerde aan de nieuwmodische hôtels van Barbison, waarin wij vluchtig
een blik wierpen, maar welks naam ons zeide dat wij nu dicht waren bij de plek waar
wij, naar ons beloofd was, een der machtigste natuur-indrukken zouden ondervinden.
Even er voorbij kwamen wij aan de ruïnes der E r m i t a g e , die eens de oudste
vestiging van menschen in dit woud was, en hielden stil bij de daar
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achter gelegen boschwachterswoning, waar wij rust en lafenis vonden om ons voor
te bereiden op een voettocht door de G o r g e s d e F r a n c h a r d .
Van de houten bank voor die woning genieten wij van een stuk stille, vriendelijke
boschnatuur, waarin luchtige lommer met zonneplekken afwisselt, en hier en daar
een opening het uitzicht in de oneindige, felverlichte verte vrijlaat. Een voetpad ligt
voor ons; en als wij dit even gevolgd hebben, staan wij voor een waterplas, gedeeltelijk
door boomen en varens en mossen omgeven, gedeeltelijk door rotssteenen ommuurd.
Het heeft daar iets idyllisch aan den oever van dien ‘Duivenplas’, zooals dit vijvertje
heet, dat een zeldzaamheid is in het reusachtige woud, waar, op enkele uitzonderingen
na, het water overal ontbreekt. Maar nauwelijks hebben wij er ons van afgewend en
het ombuigende pad verder gevolgd, of de omgeving gaat er ruwer uitzien; wij
klimmen over groen bemoste steenen, waden door plekken lichtgrijs zand, volgen
het nauwer wordende pad om schriele boschjes van lage eiken en breeduitwaaiende
varens, dat wij al spoedig verlaten om ons op te wringen tusschen rotsblokken die
wild door elkander liggen, als waren zij zoo uit den hooge er neer gesmakt. Het duurt
niet lang of wij komen er op, en zijn wij daar, dan zien wij de onmetelijke
uitgestrektheid der vallei van Franchard voor ons liggen. Kan iets in staat zijn een
denkbeeld te geven van wat de voorwereld was, dan is het dat reusachtige dorre
bekken, dat de versteende bodem van een uitgedroogde binnenzee lijkt - en misschien
wel is - een dal vol fantastische woestheid, in alle tinten van grijs tot bij wit af,
blakerend onder een droge, heete atmosfeer, waarin de gloeiende zonnestralen schijnen
te trillen. Hier en daar, tusschen de vreemdsoortige rotsblokken, die mastodonten en
hellemonsters gelijken, wringt zich een armzalig stukje levende natuur uit, een magere,
slangachtig kronkelende eik, een bosje rood-gezengde varens, een enkel
berkenboompje, welks dun, teergroen gebladert een welkome rustplek aan het dwalend
oog biedt, zooals de hoopjes roodbloemig heidekruid in de kloven der steenblokken
dit doen.
Over de troostelooze dorheid van dien chaos van grauwe en lichtgrijze steenblokken
en zandplekken heen, zien wij, heel ver in het rond, de zwartlijkende dennebosschen
als een rechtopstaanden rand om een onmetelijke woestijn zonder oasen.
Dor, woest, doodsch, in hun geheel overzien hevig imposant, wekken de G o r g e s
d e F r a n c h a r d onweerstaanbaar het verlangen tot doordringen er in. Er zijn paden
die kronkelend klimmen en dalen om rotsblokken, door gleuven, langs hellingen,
over spelonken; paden die naar de diepten doorloopen, elkander kruisen en ongemerkt
uit dat voorwereldlijke labyrinth naar de omliggende bosschen voeren; paden,
blijkbaar met overleg en zorg getrokken en menigwerf zoo, dat men weifelt er
menschenwerk in te erkennen, maar zich voorstelt dat daar titanen aan den arbeid
zijn geweest, die den bodem hebben omgewoeld en de rotsen hebben verzet om zich
een weg te banen tot het mysterie der onderwereld, welker toegang zij daarna voor
de menschen hebben afgesloten.
- Toch is dat alles het werk van een mensch, van hem dien men l e S y l v a i n
noemde... en de geschiedenis verhaalt van een zekeren Denecourt die in de eerste
helft der vorige eeuw daar leefde, en, zooals hij het zelf zeide, een ‘draad van Ariadne’
trok door geheel het woud, om alle hoeken er van voor de bezoekers bereikbaar te
maken.
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Ook ik geloofde dit, want ik had vertrouwen in de geschiedenis; maar mijn
vertrouwen is geschokt en mijn geloof heeft voor twijfel plaats gemaakt... misschien
heb ik hierin ongelijk.
Na een uur lang door die vallei der verschrikking te hebben rondgedoold, na ons
te hebben gewrongen onder steenklompen door, die met hunne geweldige lichamen
dreigend over ons hingen, na in spelonken te hebben gerust op het fijne blanke zand,
waren wij weergekeerd naar de boschwachterswoning bij de E r m i t a g e . Wat ik in
dat uur gezien had, is mij bijgebleven als een machtig visioen van formidabele
natuur-woestheid dat ik nooit vergeten zal.
***
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Aan de ruw houten tafel voor het eenvoudige landelijke huisje werd mijn vertrouwen
geschokt en mijn geloof door twijfel vervangen, toen mij verteld werd:

De legende van den boschmensch van het woud van Fontainebleau.
Drie eeuwen lang had in de burchten van
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den Gâtinais français, langs de Seine-oevers tusschen Montereau en Corbeil, en in
de landelijke gehuchten die verscholen lagen onder den rand van het Fôret de Bière
(zooals het woud van Fontainebleau in de Middeleeuwen heette) de herinnering aan
de rooftochten der Noormannen voortgeleefd als een visioen van verschrikking. Van
vader op zoon waren de verhalen der gruwelen, door de Barbaren bedreven,
overgegaan, en ieder geslacht had over de sombere werkelijkheid van vroeger de
lamp zijner verbeelding doen schijnen, zoodat ten slotte dat honderd-vijftig-jarige
tijdperk uit het verre verleden den vorm had aangenomen van een reusachtig tafereel
uit de sprookjeswereld, waartoe de oneindige verscheidenheid van dat woud den
romantischen achtergrond had geleverd.
Dat kabouters, faunen, nimfen en feeën er het rijk deelden met herten en hazen,
met wolven en wilde zwijnen, dat goede en kwade geesten er huisden boven en onder
den grond, dat boschgoden er heerschappij voerden, dat leed geen twijfel voor wien
ook in die burchten en gehuchten. Bovendien, wist niet ieder uit den omtrek die zich
in het woud gewaagd had, verder dan om hout te kappen voor zijne winterbehoeften,
of om steen te hakken dien de landheer eischte ter versterking van zijn slotmuren, te
vertellen van de wonderlijke wezens die hij vluchtig in de verte gezien of wier
stemmen, bulderend
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als de storm of welluidend als een eolische harp, hij duidelijk in zijn nabijheid gehoord
had. Onder al die wonderlijke wezens was er een dien allen kenden, ware het dan
ook maar dat zij als kinderen aan de knieën hunner grootmoeders van hem hadden
hooren vertellen. Ieder die hem voor het eerst zag, was geschrikt voor den grooten
kerel die woest en geweldig scheen met zijn forsch gespierde lichaam en zijn ruig
behaarde kop, van wien niemand wist te zeggen van waar hij was gekomen en wanneer
hij bezit had genomen van zijn gebied, waarover geen mensch het zou gewaagd
hebben hem de heerschappij te betwisten. Werden hem niet de zonderlingste
bovenmenschelijke eigenschappen toegeschreven; was niet hij het die boomen velde
met een vuistslag en rotsen verzette met de kracht van zijn armspieren, en dit alleen
om voor de menschen wegen te banen in het ondoorgrondelijke woud.
Zij die beweerden dat hij wel met de Noormannen kon zijn meegekomen, werden
niet tegenspreken Dat was immers best mogelijk; maar dan moest hij door die
Barbaren verstooten zijn, want hij was niet boos als dezen, dat wist ieder die hem
voor een tweede maal gezien en in de open blauwe oogen gekeken had... en zoo was
de S y l v a i n de goede genius van het woud geworden, al lang voor de tijden dat
koning Robert er kwam jagen, wanneer deze te Melun verblijf hield, wat hij dikwijls
en gaarne deed, want het woud was rijk aan velerlei wild. Ook hield hij, hoewel hij
een vroom christenvorst was, veel van romantische avonturen en luisterde hij gaarne
naar de wonderlijke verhalen waarin de Sylvain meestal een rol speelde.
Koning Robert was heel veel voor dien zonderlingen boschmensch gaan gevoelen,
en dit temeer, omdat hij het aan diens werk dankte dat hij een goede plaats vond voor
den bouw van een jachthuis, waar hij met zijne gezellen op hunne lange tochten kon
uitrusten. (Dat jachthuis, 't zij ter loops

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 20

93

GEZICHT OP OUD MORET, NAAR EEN SANGUINE VAN BERN-KLENE.

gezegd, was de oorsprong van het latere kasteel van Fontainebleau). Toch kon hij,
hoe hevig zijn verlangen er toe ook was en hoeveel moeite hij er ook voor deed, den
goeden genius van het woud maar niet te zien krijgen, tot dat, op een mooien
zomernamiddag, onverwacht en ongezocht gebeurde wat zoo lang door hem begeerd
was.
Al vroeg in den ochtend was koning Robert met een stoet van ridders en knechten
uit zijn kasteel te Melun vertrokken, om dien dag op wilde zwijnen te jagen. Nadat
al een paar dier vervaarlijke beesten waren buit gemaakt, had de vervolging van een
nieuw beest de koninklijke stoet uit elkaar doen vallen, en zoo was het gekomen, dat
de koning zich op eens alleen bevond. Noch van zijn gevolg, noch van het wilde
zwijn was een spoor te ontdekken; op zijn roepen gaven alleen de woudecho's
antwoord, en zoo reed hij op goed geluk in een richting, die hij dacht, dat de ware
was om naar zijn jachthuis te komen. Maar het duurde niet lang of hij zelf en zijn
paard konden van vermoeienis niet verder. Hij was toen in een dicht eikenbosch,
waar overal verspreide groote grauwe blokken hem deden gelooven dicht bij een
dier steenstapels te zijn, van welken hij wist, dat er waren, d e ver boven de toppen
der boomen uitstaken. Na eenig zoeken, zag hij, dat hij zich niet vergist had. Hij
bond zijn paard aan een boom en begon een pad in de rotsen opwaarts te volgen;
maar nog voor hij tot halverwege de hooge stammen was gekomen, over welker
toppen hij wilde gaan heenzien om den verren omtrek te verkennen, werd hij zoo
door vermoeienis overmand, dat hij niet verder kon. In een heesterboschje, welks
bladeren een dicht beschutsel tegen de zonnestralen vormden, vond de koning achter
laag struikgewas een koel plekje, waar hij op het zachte, dikke mos zijn moede leden
uitstrekte en spoedig ongemerkt in slaap viel.
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Had hij lang of kort geslapen, toen hij plotseling gewekt werd door hevige slagen
die tegen de rotsen in zijn nabijheid vielen en den grond waarop hij lag, deden trillen?
Het moest wel lang zijn, want de zon was een goed eind gevorderd in haar loop.
Oef! weer klonk een slag. Oef! nog een. En het was of heel het aardrijk schudde,
telkenmale, terwijl de echo van het woud de klank met donderend gerommel
herhaalde.
Koning Robert wist niet wat daarvan te denken, maar spoedig begreep hij, dat er
in zijn nabijheid dingen gebeurden die menschenkrachten te boven gingen.
Door nieuwsgierigheid gedreven - want vrees kende hij niet, daarvoor waren zijn
geloof te oprecht en zijn geweten te zuiver - kroop hij geruischloos in de richting
waaruit de slagen kwamen, en maakte voorzichtig een opening in het bladergordijn
waarachter hij verscholen was.
Wat hij toen zag, vervulde zijn hart met schrik.... toch even maar, een heel kort
oogenblik; want het ging den koning zooals het de eenvoudige boeren was gegaan,
die den Sylvain voor de tweede maal zagen: de vrees door diens eerste verschijning
gewekt, maakte spoedig plaats voor gerustheid en vertrouwen; immers, die
reuzengestalte die hij daar voor zich had, grooter en krachtiger dan hij zich eenigen
man ter wereld ooit had durven voorstellen, kon wel niemand anders zijn dan de
boschmensch, wien te zien zijn hevig verlangen was.
Welk een schoone gelegenheid nu, voor koning Robert, dien goeden genius van
het woud aan het werk te zien, zonder door hem bemerkt te worden. De koning hield
zich ademloos stil en volgde, met begeerig oog glurend, ieder der bewegingen van
het bovenmenschelijke wezen.
Hij leek een geweldige titaan, zwaaiend met breed gebaar van zijn gespierde armen
de zware ijzeren bijl die hij met alle kracht deed neerkomen tegen een groot rotsblok
voor hem en dat juist daar het opkronkelende voetpad afsloot, dat de koning wat
lager tot aan zijn schuilplaats had gevolgd. Bij iederen slag schoten de vonken onder
het ijzer op en vlogen de steensplinters ver in het rond, maar de rots bood weerstand,
want telkens liet de bijl niets meer dan een kleine kerf in den steen achter, en hoe
hard en hoe dikwijls de reus er ook op beukte, zoodat het zweet bij stralen gudste
over den breeden rug en de ruige borst, tot een breuk kon hij het niet brengen.
Toch scheen hij het niet te willen opgeven. Weer hief hij hoog zijn zware bijl;
maar voor hij nog met verdubbelde kracht het ijzer deed neerdalen op den steen,
klonk boven hem een vroolijk spottende lach, zooals die alleen uit een jeugdigen
vrouwemond kan komen... en plotseling verslapt, lieten de handen het ruwe werktuig
ontglippen, terwijl met een beweging van ontevredenheid de boschmensch den
ruigbehaarden kop in den nek wierp om te zien wie het waagde zijn werk te bespotten.
Over den rand van den steenklomp, waartegen de Sylvain tevergeefs zijne krachten
had beproefd, keek een allerliefst meisjeskopje heen.
- Doe maar geen moeite meer, oude Sylvain, je komt er toch niet! en weer klonk
de frissche, parelende lach als geklater van een snelle woudbeek.
- Wat weet jij daarvan, stout nest; je kent mijn kracht niet, evenmin als ik jou ken...
Koning Robert hoorde heel goed, dat er geen zweem van boosheid school in de
stem van den boschmensch, en hij zag ook, dat diens oogen met zachtheid opblikten
naar het jonge meisje.
- Kijk eens hoe diep ik mijn bijl al dreef in den harden steen, ging hij voort, wijzend
naar de kerf.
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De woudnimf - want het was wel een dier ook geheimzinnige bewoonsters van
het diepste der bosschen, die zich vroolijk maakte om het hopeloos pogen van den
onvermoeiden werker - de woudnimf boog zich zoover zij kon over het rotsblok
waarop zij lag, en zei toen, heel ernstig, maar toch heel lief:
- Hoor eens, mijn brave Sylvain, mijne zusters haten je allen, want je zet de
geheimste hoekjes van ons lieve woud open voor de leelijke menschen die ons leven
en
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onze vreugd komen verstoren. Maar ik haat je niet, want ik heb je al zoo lang en zoo
dikwijls bespied en ik weet, dat je een goed hart hebt, al spijt het mij ook wel een
beetje, dat je onze rust verjaagt, zoodat er voor ons niets overblijft dan de nachten
wanneer de maan schijnt. Toch wil ik je helpen een weg te banen door het rotsblok,
dat je bijl niet kon kloven. Gooi dat onnutte werktuig maar weg en kom boven bij
mij, dan zal ik je toonen hoe de slimheid en het geduld der vrouw tot stand brengen
wat de kracht en
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het geweld van den man niet bij machte zijn te volvoeren.
Hoewel hij de woorden van de woudnimf met een ongeloovig schouderophalen
had beantwoord, klom de Sylvain langs de uitstekende punten fluks naar boven en
was in een ommezien naast het jonge meisje, dat, bij hem vergeleken, een kind was.
- Kijk eens, ging zij nu voort, terwijl zij zich voorover boog en naar het rotsblok
wees, dat hen beide tot bodem diende; kijk eens, zie je die kleine holte door den
regen in het zachtste deel van den steen gemaakt, en het weinigje stof er in, dat de
wind uit het bosch hierheen opjoeg? Leg daarin een beukepitje; dat zal ontkiemen,
en de wortel van het teere plantje zal meer doen dan jij, mijn goede Sylvain, met je
zware bijl doen kon, want hij zal het rotsblok in tweëen scheuren...
En terwijl koning Robert die woorden, zoo ernstig en zoo lieflijk, uit den mond
van het meisje hoorde komen, zag hij naast die lompe vierkante mannengestalte met
zijn grooten, wild-omlokten kop, zijn behaarde borst en zijn ruige armen en beenen,
het voorover gebogen maagdelijk slanke lichaam, schitterend blank in den
zomer-zonneschijn, die het lange blonde haar, dat over schouders en rug neergolfde,
met gouden tinten overtoog.
Het was als een visioen van schoonheid, kracht en jeugd, dat zich aan de
bewonderende blikken des konings bood...
Ta-ra-ta-ta! Ta-ra-ta ta!...
Weg was op eens het visioen. Daar klonk dichtbij, beneden in het woud, het
hoorngeschal der jachtgezellen van koning Robert,
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die zijne oogen uitwreef, niet wetend of hij nu werkelijk den genius van het woud
voor zich had gezien, dan of hij gedroomd had.
***
Fontainebleau, oorspronkelijk een landelijk stadje, dat zijn bestaan dankte aan het
kasteel waarom het gebouwd was, is in verloop van tijd een echte provinciestad
geworden, welker snel toenemend welvaren er het voorkomen van banale
parvenu-achtigheid aan gegeven heeft. Dat welvaren dankt het voornamelijk aan de
talrijke vreemdelingen, meerendeels Engelschen en Amerikanen die er het mooie
jaargetijde - van af het begin der lente tot diep in den herfst - komen doorbrengen,
in villa's en hôtels waarvan meerderen al het uiterlijk en den omvang aannemen dier
moderne caravanserails, welker pronkerige aanstellerigheid geheel past aan den geest
van onzen tijd.
Wie het beste en het schoonste van Fontainebleau wil genieten, moet de stad
Fontainebleau vergeten. Dan blijft over het kostbaar juweel, dat in historische
vermaardheid en kunstschoon uitblinkt boven alles wat een schitter-periode van drie
eeuwen pracht en weelde heeft nagelaten.
Van dat kasteel, waarmee van alle kasteelen van Frankrijk, of zij kondigen en
keizers tot paleizen dienden, of burchten waren van rijksgrooten en vazallen, geen
enkel zich meten kan in grootschheid en schoonheid, de geschiedenis te verhalen,
zou bijna gelijk staan met het schrijven der geschiedenis van het Fransche
Koningschap en van het Eerste Keizerrijk tevens. Want het was de tweede der
Capetingische koningen, de vrome Robert II, die in het laatst der tiende eeuw er den
grondslag van legde, en het was den 20sten Maart 1815, dat Napoleon I, van Elba
teruggekeerd, in den voorhof van het kasteel, op den hoefijzervormigen eeretrap vóór
den hoofdingang - waar hij nog geen jaar te voren van de soldaten der oude garde
had afscheid genomen - een wapenschouwing hield
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over zijn getrouwe grenadiers, aan wier hoofd hij van daar optrok naar de Tuileriën
te Parijs, om er Lodewijk XVIII uit te verjagen.
Nadat het ruim vijf eeuwen lang niet veel meer dan een jachtslot voor de koningen
was geweest, brak eerst onder de regeering van den weelderigen, kunstlievenden
Frans I voor Fontainebleau het glorieuze tijdperk van grootschheid en schoonheid
aan, waartoe de voornaamsten zijner opvolgers het hunne bijbrachten.
De nieuwe heerscher, als overwinnaar uit Milaan teruggekeerd, maakte van dat
jachtslot een paleis naar zijn smaak, gevormd onder den invloed der Italiaansche
renaissance, welker hier gegeven voorbeeld voor de Fransche kunsten nieuwe banen
zou openen. En in dat paleis stichtte hij een hof welks schitterglansen zelfs de oogen
van buitenlandsche vorsten verblindden; dit kon moeielijk anders, waar de stichter
er van zelf gezegd had: ‘een hof zonder vrouwen is een jaar zonder lente, een lente
zonder rozen.’
De ster die aan het hof van Frans I schitterde - zooals zij heerschte in zijn hart was mevrouw d'Estampes, de eerste in de lange rij van vrouwen die hier het gezag
hebben gevoerd en haren invloed doen gelden: Diane de Poitiers, Catherine de
Médicis, Gabrielle d'Estrées, Madame de Maintenon, Madame de Pompadour.
Zeggen deze namen reeds dat de opvolgers van Frans I hier niet alleen gaarne
verblijf hielden, maar ook, door uitbreiding aan het kasteel te geven, de zichtbare
herinneringen van hunne herhaalde verblijven hebben achtergelaten - want geene
dier nieuwe sterren kon zich vergenoegen met datgene waarmede hare voorgangsters
zich hadden tevreden gesteld - toch deden allen te zamen niet zooveel voor
Fontainebleau als alleen Hendrik IV, wien het nergens zoo lief was als in ‘nos
délicieux déserts de Fontaine-belle-Eau,’ zoo-
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als hij het noemde in een zijner minnebriefjes aan Gabrielle d'Estrées. Deze koning
vergrootte het kasteel met belangrijke bouwwerken en deed de tuinen aanleggen.
Zooals zich uitwendig dat reusachtige kasteel - een samenstel van gebouwen in
verschillende tijdperken der monarchie uitgevoerd - aan het oog vertoont, is het op
weinig na het werk van Frans I en van Hendrik IV, welker scheppingen beider zonen
Hendrik II en Lodewijk XIII ten einde hebben gebracht naar de bedoelingen hunner
vaders. Zoo vertoont het zich met een dubbel, wel onderscheiden karakter, dat uit
de Italiaansche renaissance voortkomende, de ‘style François Premier,’ en dat waarin
de fransche architectuur den invloed der klassieke bouwstijlen onderging. Inwendig
is de verscheidenheid veel grooter, want daar hebben zich allen doen gelden die er
zich langeren of korteren tijd ophielden, zelfs nog Marie-Antoinette, hoewel Lodewijk
XVI er zelden kwam en dan alleen nog maar om in het woud te jagen; ook vóór deze
bracht Lodewijk XV er alle jaren slechts korten tijd door. Het fransche hof had van
af den Zonnekoning aan Versailles en Marly den voorkeur boven Fontainebleau
gegeven.
Onder het eerste Keizerrijk heeft het kasteel, dat gedurende de Revolutie verlaten
was geweest, een periode van herleving gekend, toen Napoleon het tot verblijf van
paus Pius VII aanwees en er den 25 Januari 1813 van deze de onderteeking van het
beroemde Concordaat afdwong, dat den Kerkvorst van de wereldlijke souvereiniteit
zijner staten beroofde en hem tot tijdelijk gevangene van den keizer der Franschen
maakte. De abdicatie van deze zelf, een jaar en twee maanden later, ging hier, als
een dramatisch oogenblik, de slotacte van 's keizers efemeere wederverschijning
vooraf, die een eind maakte aan de glorieuze geschiedenis van het kasteel van
Fontainebleau, dat daarna overging tot de rust van een historisch monument, want
wat de koningen der Restauratie er aan deden was niets meer dan restauratiewerk.
Nu is dit pronkjuweel van Fransche architectuur, door de Republiek in hooge
waarde gehouden, een monument en een museum tevens, waarin het schoonste wat
drie eeuwen van kunstzin en verfijnden smaak voortbrachten, tot zijn recht komt,
omdat het er op z'n plaats is.
***
Zooals alle wegen naar Rome voeren, loopen in het woud van Fontainebleau alle
groote wegen uit op het stadje dat er zijn naam aan gegeven heeft - een naam over
welks oorsprong de gescheidschrijvers het niet eens zijn, maar die waarschijnlijk
afgeleid is van F o n s B l i a l d i , dat ‘bron van den mantel’ moet beteekenen en later
F o n t a i n e - B l i a u t is geworden.
Onder die groote wegen is er een grooter en voornamer dan alle anderen; het is
die welke in het Noord-Westen bij Chailly het woud indringt, onder den naam van
‘Route de Paris à Fontainebleau’ en in het Zuid-Oosten het woud weer verlaat, daar
geheeten ‘Route de Fontainebleau à Moret.’ Deze weg is een deel, een klein deel,
van de heirbaan die Napoleon I door zijn rijk deed trekken van het uiterste Zuiden
tot het uiterste Noorden, van Toulon naar Den Helder.
Het is wel een heirbaan die zich recht voor ons strekt, wanneer wij bij de Obelisk
aan den zuidelijken uithoek van Fontainebleau deze stad den rug toewenden; een
statige breede weg, naast welks witten, goed onderhouden asphaltbaan in het midden
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twee zijwegen liggen, waarop voetgangers, ruiters en wielrijders een veilig heenkomen
vinden voor de automobielen die in wilde vaart over die middenbaan heen stuiven.
Hier is de weg hoofdzaak, waarop wij ieder oogenblik worden herinnerd aan het
moderne leven, dat ook op ons onwillekeurig zijn drang naar snelheid doet gelden.
Het is immers ook een genot voort te rollen over dien vlakken, gladden weg, welks
rechte boomwanden aan beide zijden misschien menig mooi stuk woudnatuur voor
ons oog verbergen... maar daar vragen wij niet naar; zelfs slaan wij er geen acht op
dat de zonnestralen fel op ons neerbranden en dat er nergens een schaduwplek te
zien is op die breede, helwitte baan voor ons.
In minder dan een uur zijn wij aan de Porte de Nadon, waar wij het afgebakende

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 20

99
domein van het woud verlaten; wij rollen door het dorpje Les Sablons, dan tusschen
akkers en landhuizen en komen kort daarop aan in het pittoreske stadje
Moret-sur-Loing - ‘antique et royale cité’ - dat een der oudste vestingen van den
Gatinais was, en nog veel van zijn vroeger karakter bewaard heeft. De kerk, welks
vroegste gedeelte uit de twaalfde eeuw dagteekent, bevat eveneens de keurigste
details van latere gothiekvormen die men zich denken kan; de twee poorten die de
hoofdstraat aan hare einden afsluiten, zijn mooie overblijfselen van middeleeuwschen
vestingbouw; en van de oude, steenen brug over den Loing, waartegen een paar
halfvervallen watermolens aanhangen, geniet men een verrukkelijk uitzicht op de
oevers van dat riviertje.
Biedt Moret een eigenaardige bekoorlijkheid door zijn typig karakter, de omgeving
er van is rijk aan mooie natuurtafereelen. Daarom is het langen tijd reeds een punt
van aantrekking voor schilders geweest, zoo zelfs dat er in de laatste jaren een
artisten-kolonie gevestigd is die veel overeenkomst vertoont met die welke van
Barbison heeft gemaakt wat het is.
Weinig of niets in die omgeving herinnert aan het grootsche woud dat toch zoo
dicht nabij is; en vooral onderscheidt zij zich door haar rijkdom aan water. De Loing,
welks groenende oevers met wilgen beplant zijn, kronkelt door een breede vallei met
weiden en allerlei geboomte, waaronder de geurige hagedoorn en de stijle populieren
het meest voorkomen. Op korten afstand daarvan slingert in breede bochten het
kanaal dat langs Montargis de Seine met de Loire verbindt, en welks oppervlak door
een vijftiental sluizen is gemaakt tot een reuzentrap van water met lage treden,
waarover het een voortdurend bewegen is van groote, platte schuiten, waarvan er
zelfs uit België komen. Dezen zijn dan herkenbaar aan hunne properheid en aan de
kleurige tuigen van netwerk vol ver hoorbare schelletjes, waarmee de ezeltjes zijn
behangen die hier als trekdieren worden gebruikt.
Een van de mooiste en tegelijk aardigste punten in de omgeving van Moret - aardig
om zijn groote levendigheid - is wel dat waar, bij Saint-Mammès, de Loing zich met
de Seine vereenigt en tegelijk het kanaal in den grooten stroom uitmondt.
Het is daar in die rivierhaven, op het water en op de kaden, een altijd druk gedoe
van varenslieden, van schuitenmakers en van boerenvolk; maar een gedoe dat, ondanks
het drukke verkeer dat hier heerscht, toch een landelijk karakter blijft bewaren. En
daarlangs stroomt, voornaam, stil, breed, de groote rivier, in een bocht die maakt dat
er maar een kort stuk van is te zien, en over welke heen wij, achter de hellingen van
Veneux-Nadon, de donkere boomtoppen van het woud in den neveligen atmosfeer
waarnemen... en het is alsof zij van verre, ons, aan het eind van onze tocht, een laatst
vaarwel toezenden.
Parijs, November 1909.
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Een praatje over Jan de Witt
door Joh. H. Been.
In de Poppenkast van Jan Klaassen krijgt ‘de lange witte’ er nog altijd lustig van
langs. Jan Klaassen - hetzij die tijdens den Eersten Engelschen zee-oorlog voor het
eerst optrad, of wel dat de Poppenkast eerst onder Willem III haar vertooningen
begon en onder dezen vorst ook het groote land van over-zee voor zich veroverd
heeft - Jan Klaassen hield niet van Jan de Witt; en dat gedeelte van ons volk, hetwelk
buiten de regentenpartij en haar aanhang stond, hield evenmin van hem.
Tot op onzen tijd bleef er over het algegemeen altijd iets kils hangen om de schrale
figuur van den raadpensionaris. En toch, spreekt nog niet ieder, die het gelaat naar
ons glorietijdperk wendt, van ‘de jongens van Jan de Witt’?
De jongens van Jan de Witt!
Hoe? We zouden met hèn de zeeën bevaren, met hèn naar Chatham zeilen om
Engelsche Koningsschepen in brand te steken en den schrik in Londen te jagen - en
we zouden hèm zelven toch eigenlijk niet kennen? Niet zooiets huiselijks en gezelligs
van hem kunnen vertellen, gelijk we dat van de Oranje's en zelfs van enkele graven
uit onze vroegere geschiedenis doen? Van Jan de Witt zou ons iets in het hoofd liggen
dat hij erg lang was, een groot staatsman moet zijn geweest en door het gepeupel
vermoord werd? Hoe vreeselijk onbillijk zou dat zijn! Kom, laten we eens probeeren
hoe ver we het met d e n m e n s c h brengen, den persoon, dien de Hagenaars elken
dag voor de oogen hadden en die zich in zijn particuliere brieven vrij uitspreekt over
allerlei huiselijke zaken.
Hij was te Dordrecht geboren in hetzelfde jaar, waarin schipper Mouring ‘te kooi
'ekropen’ was en Mooy Heyntje het commando op zich nam van de vrije schepen
der zevenlandsche buurt. Dat was dus in 't jaar 1625. En toen Mooy Heyntje op zijn
beurt het hoofd ter eeuwige ruste had neergelegd, dus in 't jaar 1647, was de Dordtsche
burgemeesterszoon reeds advocaat en vestigde zich als zoodanig in Den Haag. Hoe
dor en droog dadelijk in tegenstelling met de dichterlijke verbeeldingen van
Constantijn Huygens, nietwaar? Dat ligt 'm dan ook enkel maar aan de opvatting;
want Jan de Witt had een levensperiode achter zich, welke uit zichzelve allerlei
vroolijke liedekens kon kweelen, n.l. zijn studententijd. Dien had hij in Leiden
doorgebracht, maar den titel van doctor in de beide rechten had hij aan een Fransche
academie behaald. Na zijn Leidsche jaren toch, wilde hij wat meer van de wereld
zien, en had met zijn broeder Cornelis een groote reis ondernomen. Dat ging toen te
paard; veel aardiger en avontuurlijker dan tegenwoordig. Men stelle zich de gezellige
zwerftochten dezer beide jonge Hollanders langs de groote wegen van het schoone
Frankrijk voor! Waar het beviel, kon men zoo lang verblijven als men wilde, en aan
geld ontbrak het den twee zonen uit het oude en aanzienlijke regentengeslacht niet.
Te Angers had de promotie plaats, waarna Jan voortaan het recht had m r . voor zijn
naam te schrijven. Daarop ging het weer aan 't zwerven, en nadat Frankrijk doorkruist
was, werd door hem een bezoek aan Engeland gebracht. Zoo werd - en dat niet uit
de boeken alleen - in dien tijd door de jongelingen uit aanzienlijken huize heel wat
ervaring en kennis van menschen en toestanden opgedaan. En dan... volgde de tijd,
wanneer men toonen moest wat men voor de maatschappij waard was.
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Nu, voor jeugdige menschenkinderen, die een burgemeester tot hun vader hadden,
was in die dagen het kostje gekocht Jan de Witt was verbazend knap en bezat vele
talenten. Doch wanneer hij niet behoord had tot een aanzienlijke familie en niet door
bloedverwantschap aan allerlei andere regentengeslachten in verschillende steden
verbonden was of door den tijd verbonden werd, zou hij niet tot zulke hooge ambten
hebben kunnen opklimmen en zeker niet den grooten invloed
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verworven hebben, welke er later van hem uitging. Men sprak in die dagen wel eens
van ‘het Schip van Staat’, maar n i e t als op de zeeschepen kon men het dáárop van
kajuitsjongen tot admiraal brengen. 't Ging althans héél wat lastiger!
Hebben onze regenten in het algemeen en Jan de Witt in het bijzonder, aan de
groote massa meestal den indruk gegeven van stijf en afgemeten te zijn, onder elkaar
waren zij dat alles behalve. Den Haag was toen wel een der vroolijkste plaatsen van
de Republiek. En in die opgewekte kringen, waar men leefde voor zijn plezier, maakte
Jan de Witt alles behalve den indruk van een vogelverschrikker. Geleerd mocht hij
zijn, en de mare daarvan was gauw genoeg door Den Haag gegaan, maar de jonge,
vroolijke dames hebben het meer begrepen op een uitstekend danser. En... in die
kunst was Jan de Witt een eerste pikeur. Er bestond in Den Haag zelfs een clubje,
waarvan men geen lid kon worden, al was men nog zoo aanzienlijk, rijk of geleerd,
of men moest eerst bewezen hebben dat men een onderhoudend mensch was, een
gezellig prater, een goed danser en een vroolijke pretmaker. Voldeed men aan al
deze voorwaarden, dan kreeg men den titel van ridder en wel in de Orde der Vreugd.
En misschien is onze deftige raadpensionaris in de dagen toen hij Zweden of Engeland
onder de knie wist te krijgen, niet zoo kinderlijk blij voldaan geweest, als toen de
dames en heeren van die Haagsche Orde der Vreugd hem een gezellig mensch genoeg
vonden om hem tot de ridderschap er van toe te laten.
Doch Jan de Witt mocht al den zonnekant van het leven opzoeken, hij paste er wel
voor op tot de losbollen te behooren. Niets onbehoorlijks heeft men hem uit die
vroolijke dagen ooit kunnen verwijten. Indien dit wel zoo geweest ware, hoe zou Jan
Klaassen uit de Poppenkast dáárvan later gebruik hebben gemaakt! Integendeel. Men
moet dat vroolijke leventje in Den Haag expres aanvoeren, om daadwerkelijk aan te
toonen, dat onze raadpensionaris niet die stijve hark geweest is, welke de
volksverbeelding onwillekeurig van hem gemaakt heeft. Dat vroolijke leventje was
als het ware een tegenwicht voor zijn veel en ingespannen werken. En werken dat
hij kon! Neemaar, daarvan zijn in onze geschiedenis weinig z u l k e voorbeelden.
We zullen daar weldra op terugkomen, en, al was het dan alleen dáárom, met eerbied
tot dezen man leeren opzien.
Plotseling kwam er aan zijn gezellig leven een einde. Den fieren burgemeesterszoon
had men nooit doodelijker kunnen beleedigen dan door zijn vader aan te doen grijpen
en in de gevangenis werpen. Dat... was op bevel van Willem II geschied. Om zijn
zin in zake de afdanking der troepen door te zetten, had de Prins zes heeren,
afgevaardigden of rechtsgeleerde raadgevers der steden welker regeering hem niet
vriendelijk of in 't geheel niet ontvangen had, onverwacht gevangen doen nemen en
naar Loevestein overbrengen, en daaronder behoorde de oud-burgemeester van
Dordrecht, Jacob de Witt.
Toen die vader zich als een gevangene binnen de zware muren van het fort
Loevestein bevond, wilde zijn zoon althans zoo dicht mogelijk bij hem zijn. Hij
verliet ijlings Den Haag en begaf zich naar de plaats, waar de staatsgevangenen door
kerkermuren van de wereld afgescheiden waren. In de nabijheid bevond zich ‘'t Schip
van Syn Hoocheyt’, vermoedelijk een logement. Daar nam hij voorloopig zijn intrek,
en nu wendde hij alle pogingen aan, om toegang tot zijn vader te krijgen, wat hem
weldra gelukte, nadat hij, zeker wel nog meer door veel geld dan door goede woorden,
den gevangene een brief in handen had weten te spelen, waaruit deze op de hoogte
werd gebracht van den mislukten aanslag op Amsterdam en ook van wat er in
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Dordrecht gebeurd was. Welk een voldoening moeten deze berichten voor den
oud-burgemeester geweest zijn, die er uit opmaken kon, dat zijn zaak werkelijk niet
zoo hopeloos stond als hij en zijn mede-gevangenen bij de plotselinge
inhechtenisneming wel gedacht zullen hebben. Op even geheimzinnige wijze had
hij zijn zoon een briefje weten te doen terugbezorgen. En eindelijk, eindelijk zou die
in staat gesteld worden zijn vader van aangezicht tot aangezicht te zien.
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Of... eindelijk?
Als men weet, dat Jacob de Witt in den morgen van den 30sten Juli 1650 gevangen
genomen, en den volgenden dag, zijnde een Zondag, onder militair geleide naar
Loevestein was gevoerd - terwijl de ontmoeting tusschen vader en zoon reeds 5den
Aug. plaats vond, en in dat vier- of vijftal dagen de geheime briefwisseling
ondernomen was - zal men waarlijk niet kunnen beweren, dat Jan de Witt stil gezeten
had.
Hij scheen er dan ook niet veel nachtrust van te nemen. Want toen op dien 5den
Aug. reeds des morgens om 6 uur aan den Commandeur van Loevestein een brief
werd overhandigd die van Dordrecht kwam en voor den oud-burgemeester Jacob de
Witt bestemd was, bevond zich zijn zoon vlak bij den bode Mens, en wist van den
Commandeur, met wien hij ‘op 't huys’ was gegaan, het verlof te verkrijgen om bij
zijn vader toegelaten te worden.
Eerst moest de brief in tegenwoordigheid van den Commandeur aan den gevangene
worden voorgelezen. Met wat daar in stond, had Jan de Witt niets noodig. Alsof hij
door zijn broer Cornelis, die in de regeering van Dordrecht zat, toch niet van alles
op de hoogte was en misschien meer wist dan die brief wel mee mocht deelen! Maar
toen de voorlezing had plaats gevonden, werd de kerkerdeur geopend en wenkte de
Commandeur den wachtenden zoon, die nu binnen mocht treden.
En... daar zag hij zijn vader, den machtigen, hoogen regent, een der ongekroonde
koningen van de oudste stad van het zeeën en werelddeelen beheerschende Holland,
binnen de muren van een kerker, liggende op zijn bed.

MR. JACOB DE WITT, REPR. NAAR KOPERGRAVURE VAN J. HOUBRAKEN.

Dat oogenblik zal voor immer in de ziel gebrand zijn van den man, die bijna twintig
jaren lang de eerste persoonlijkheid van de Republiek zou zijn. Dat heeft hij Willem
II, dat heeft hij het Huis van Oranje nooit vergeven.
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Niet dat hij daardoor er een persoonlijke wraakzucht tegen op heeft gevat.
Wraakzucht huist in kleine zielen, en Jan de Witt is daarvoor te ruim van gedachten,
te groot van geest geweest. Neen, maar hij en zijn familie en de regenten van Holland
hebben uit de betreurenswaardige gebeurtenissen van het jaar 1650 voor zich de les
getrokken, dat men in een republiek altijd op moet passen om te veel macht en invloed
te gunnen aan een schitterend vertegenwoordiger van een beroemd geslacht. Zijn
partij, weldra de Loevesteinsche factie geheeten, vergeleek het liefst ons Gemeenebest
met de Romeinsche republiek, die in een eenhoofdige regeering is overgegaan door
zeldzaam begaafde mannen als Cesar en den lateren keizer Augustus,

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 20

104
tot welke beiden het wufte, verwende Romeinsche volk zich aangetrokken gevoelde.
De vrijheid, welke de partij van De Witt zich voorstelde, was ook de Romeinsche.
Maar - en dàt hebben de 17e eeuwsche regenten vergeten! - het Nederlandsche ‘volk’
was geheel iets anders. De ‘kleyne luyden’, waaruit de helden van Alkmaar en
Haarlem en de Trompen en de Ruyters zijn opgerezen, gevoelden zich immers het
uitverkoren volk, dat onder de wonderlijke leidingen Gods, Wiens werktuigen de
Prinsen van Oranje waren, uit de duisternis van de Spaansche verdrukking tot eere
en heerlijkheid was gebracht? Die twee levensbeschouwingen moesten op het laatst
wel met elkaar in botsing komen, en... óók in de Republiek der Zeven Vereenigde
Nederlanden is de Romeinsche wereldbeschouwing door het geloof der eenvoudigen
naar de wereld overwonnen.
Meen nu echter niet, dat ik door het voorgaande de voorstelling zou willen
opwekken, alsof het met de godsdienstigheid van Jan de Witt en de zijnen niet breed
gesteld stond. Hij was een trouw kerkganger en zijn brieven bewijzen, dat hij niet
enkel de uitwendige vormen waarnam. Als hij van den dood van Willem II, den
grootsten tegenstander van zijn geslacht gewaagt, schrijft hij: ‘Gisteren avont tusschen
achten ende half negenen is Syne Hoocheyt den Prince van Orange (Godt hebbe syne
ziele) alhier overleden’, en iets verder beschrijft hij de laatste oogenblikken van dien
vorst, wèl uit latende komen, dat de Prins geloovig is afgestorven. En, - deelt hij in
den volgenden brief mee, - ik zal eindigen, ‘Godt biddende dat dese subite
veranderinge mach gedyen tot welstandt ende behoudenisse van ons lieve vaderlandt.’
Nietwaar, daaruit spreekt noch de kleinheid der wraakzucht bij het lijk van den
vijand, noch de twijfel van het ongeloof, en óók niet de meening van een man, die
enkel een partij dient, zonder het diepe bewustzijn dat in het heil dier partij het
waarachtig belang van het geheele vaderland gelegen is. Dàt hij in den bloei en de
kracht van zijn partij, die van geheel zijn volk zag, is de grootste fout van Jan de
Witt geweest.
In hetzelfde jaar waarin Willem II stierf, dus in 1650, werd Jan de Witt pensionaris
van Dordrecht en deed als zoodanig zijn intrede in de Staten van Holland. Tijdens
de belangrijke zittingen, welke spoedig volgden, en ook in de Groote Vergadering,
werd hij iemand, die al spoedig de aandacht op zich begon te vestigen. Zelfs in die
mate, dat hem drie jaar later, en wel toen het er door den rampspoedigen zee-oorlog
met Engeland niet rooskleurig voor ons uitzag, het gewichtige, zware en zeer
verantwoordelijke ambt opgedragen werd van raadpensionaris van Holland.
De menschen klagen er tegenwoordig dikwijls over, dat ze tijd te kort komen,
maar hoe Jan de Witt dat rondschoot - om een woord uit de pamfletten taal dier dagen
te gebruiken - wel, daar zal menig twintigste-eeuwsch verstand stil bij staan.
De Haagsche heeren hielden er niet van lang in hun bed te blijven liggen. Waren
de Staten van Holland bij elkaar geroepen, dan begon de vergadering om 9 uur 's
morgens en moest Jan de Witt present zijn. Om 11 uur mocht hij weg, maar... om
met zijn lange beenen naar de vergadering der Staten-Generaal te ijlen, welke op dat
uur een aanvang nam. De duur van die vergadering hing natuurlijk af van de
belangrijkheid der onderwerpen. Hoe kort of hoe lang ook, dat kon den Staten van
Holland niet schelen, als Jan de Witt slechts zorgde om 4 uur wederom in h u n
vergadering present te zijn, welke dan een aanvang nam en soms zeer lang duren
kon. Maar vóór negenen en vóór vieren had Jan de Witt een onderhoud met
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Gecommitteerde Raden gehad, omdat hij van hen moest vernemen, welke voorstellen
er aan de Staten van Holland gedaan zouden worden.
In de meeste vergaderingen worden er overal en ten allen tijde verschillende
commissies benoemd, aan wier oordeel het een of ander onderwerp wordt opgedragen.
Ook deze commissies had de raadpensionaris te bezoeken. En als de Staten niet
vergaderden, dan moest hij toch de vergaderingen der Gecommitteerden Raden, en
nu wel ten einde toe, bijwonen en eveneens in de Staten-Generaal verschijnen. Wilde
het niet vlotten in de Staten van Holland, dan diende hij
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de koppige afgevaardigden in hun logementen op te zoeken, om hen met een zoet
lijntje over te halen of heel zijn welsprekendheid aan te wenden om zoo'n stuggen
regentenkop te breken.
Dan... dat schrijven van allerlei brieven! De meeste - weldra alle - zijn gedrukt en
ze vormen dikke deelen. Hij nu had geen mierennest van ambtenaren, maar slechts
een commies en een paar klerken.

CORNELIS DE WITT, REPR. NAAR KOPERGRAVURE VAN B. PICART.

En voor al dat werk, waarvan men duizelt wanneer men er zich even indenkt,
genoot hij slechts drieduizend gulden per jaar. Alleen als men zich voorstelt, hoeveel
hersenenergie deze man moest verbruiken voor zijn reeks van brieven aan onze
gezanten in Engeland, Denemarken en Zweden, voelt men zich inderdaad klein.
Want die brieven hielden geen praatjes in over mooi weer! Zij beslisten over vrede
en oorlog. Van hun handige inkleeding en hun groote doordachtheid - want geen
woord mocht er te veel of te weinig in zijn! - hing in enkele gevallen het wel of wee
van naties en koninkrijken af. Met geen sabelhouw kon een lastige knoop doorgehakt
worden, maar krassend wond de veeren pen een kluwen van woordjes en zinnen om
het eigenbelang van oorlogszuchtige vorsten en van naar een groot of een klein doel
strevende volken. Want ‘vrede, vrede!’ - dat woord van koning Nobel den leeuw,
was ook de leuze van Jan de Witt, al had hij leeuwenhart en óók vossen-schranderheid
genoeg, om het zijn volk wèl in te prenten, dat ‘wie den vrede begeert, zich bereide
ten oorlog!’
Maar - zal men denken - al had de raadpensionaris geen achturigen werkdag, zoo
zal hij toch wel elke week heerlijk hebben genoten van een vrijen Zondag! Want
men heeft zooveel hooren verluiden van het kerkelijke leven dier dagen, dat men
aan geen Zondag uit de 17de eeuw kan denken, of men stelt zich een dag voor van
volkomen stilte en rust.
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Hoe weinig kent hij, die zoo iets denkt, het geslacht uit ons Heldentijdperk. 't Was
bidden, ja, maar werken ook. Zoo vergaderden, indien het noodig was, de ‘regeerders’
van stad of land ook des Zondags, en Jan de Wit kon zijn brief van 24 Mei 1654
aldus aanvangen: ‘Na de middagpredikatie heeft de heer Wickel een extra-ordinaris
vergadering der Staten-Generaal belegd’, waar de Staten van Holland echter niet
bijzonder over ingenomen waren, omdat ‘den Pinxterdach, ons bedunkens, bequamer
ende applicabelder was om Godt te bidden ende te dancken, als om
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met altercatien*) gepasseert te werden’. Neen, al kon hij de meeste Zondagen vrij
hebben, Jan de Witt mocht, wanneer de dienst van het land hem in beslag nam, er
niet geheel en al zeker van zijn.
En toch - om op de werkzaamheden van den raadspensionaris terug te komen hij voerde nòg al meer uit. Hij schreef diep doordachte hoofdstukken in een belangrijk
boek uit dien tijd, stelde een plan op en zette het door ook, om den rentestandaard
van Holland te verlagen, en die schuld zoodanig af te lossen, dat deze provincie zich
een weinig meer roeren kon; maakte berekeningen voor lijfrente en raadde een dame,
die op haar ouden dag rustig en gerust wilde leven, hoe zij het verstandigst en
voordeeligst haar kapitaal op lijfrente kon uitzetten; moest op tal van briefjes
antwoorden, poeslieve briefjes van menschen, die hem persoonlijk kenden en daardoor
het recht meenden te hebben hem te plagen met een verzoek om een neefje of nichtje
of naderen bloedverwant aan een baantje te helpen. Zij stuurden er wel eens cadeautjes
bij, en dat deden ook zij die een betrekking verkregen hadden en daarvoor hun dank
wilden betuigen. Zoo kwamen er handwerkjes van aanzienlijke dames, kazen van
heeren uit Noord-Holland, een reekalf van een zijner neven, een spiegel van andere
familieleden. Maar in al die gevallen kregen zij altijd hun geschenken terug.
Soms kreeg Jan de Witt er nog last van, omdat terugzenden zoo gemakkelijk niet
ging. Dat was bijvoorbeeld in de maand Januari van het jaar 1657 het geval met een
stuk wild, dat niet dadelijk terug kon, omdat het besloten water was. Hij was toen
genoodzaakt op de een of andere wijze te doen zorgen, dat het voor bederf bewaard
bleef. En toen hij daarvan zeker kon zijn, ging het naar de afzendster - juffrouw
Cornelia Bicker, die met Joachim Yrgens gehuwd was - terug.
Nog erger was dat eenigen tijd later.

CORNELIS DE WITT, REPR. NAAR KOPERGRAVURE VAN C. HAGEN.

*) getwist, meeningverschil.
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In het jaar 1661 was er overstrooming geweest in 't land van Kuik. De Maasdijk
was doorgebroken, en door het ‘noyt gehoorde groote waeter’ was er veel schade
aangericht. Aan De Witt's bemoeiingen nu werd toegeschreven, dat de bevolking
van die landstreek, om haar eenigszins voor het geleden verlies schadeloos te stellen,
een jaar lang van zekere belasting, de verponding geheeten, was vrijgesteld. Uit
dankbaarheid daarvoor gevoelde Gillis van Riemsdijck, die te Gassel bij Grave
woonde, zich gedrongen den raadpensionaris een stuk wild, nl een wild zwijn, ten
geschenke te zenden. Dat cadeau, getuigende van een hartelijke erkentenis voor een
bewezen weldaad aan een
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noodlijdende bevolking, kwam in de maand November van 't jaar 1664 te
's-Gravenhage aan, en wel door middel van den schipper die op 's-Hertogenbosch
voer. Men zou zoo gezegd hebben, dat Jan de Witt nu dit geschenk wel zou
aanvaarden, te meer omdat bij terugzending het stuk wild licht tot bederf kon
overgaan. Want men kwam in die tijden niet met één dag reizens toe om te scheep
van uit Den Haag de stad Grave te bereiken.

JOHAN DE WITT, RAADPENSIONARIS VAN HOLLAND, REPR. NAAR KOPERGRAVURE VAN H. BARY, NAAR
SCHILDERIJ VAN C. NETSCHER.

Toch - ook in dit geval wilde de raadpensionaris niet van zijn grondbeginsel
afwijken.
Hij zei tegen den schipper, dat die zoo spoedig mogelijk het zwijn moest verkoopen
en de opbrengst daarvan medenemen naar Gassel om ze aan Sinjeur Gilles v.
Riemsdijk ter hand te stellen. Doch de schipper had wel verstand van varen, maar
niet van het sjacheren in geslacht vee; met meer of minder complimenten liet hij dit
liever aan Jan de Witt zelf over.
Nu, deze was van alle markten thuis. Hij wist het wild door een kok naar de magen
der lekkerbekken te brengen. Helaas, die kok vond het al voor een vierde part minder
voor consumptie geschikt. Maar voor de rest, met den kop erbij, wist hij drie zilveren
dukatons plus een rijksdaalder te maken, te zamen ‘maeckende elff gulden negenthien
stuivers’, schrijft Jan de Witt aan sinjeur Van Riemsdijk, ‘welcke penningen dan
hiernevens gaan, die U.L. ten dienste van het dorp Gassel ofte van de armen aldaer
gelieve te besteden’.
Neen, in geen geval wilde Jan de Witt den schijn op zich laden, als liet hij zich
voor zijn diensten beloonen. De stugge raadpensionaris van Holland liet zich niet
omkoopen; maar h i j kocht de menschen, verbond ze althans aan zijn persoon, door
het geven van ambten en bedieningen aan lieden van invloed en kennis, en hij was
voldaan wanneer zij hem uit dankbaarheid getrouw bleven, wat hem in 't bewerken
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der regenten in verschillende steden een groot gemak gaf, en ook te pas kwam bij
zijn financieele operaties, gelijk wij in 't vervolg zien zullen.
En toch - om alweer op zijn vele bezigheden terug te komen - Jan de Witt kon af
en toe nog een ‘speelreisje’ in Noord - Brabant maken, bemoeide zich in November
met het slachten van een varken en een paar ossen, moest de klachten aanhooren van
zijn vrouw over de verwisseling van dienstboden, maakte reisjes naar Geervliet waar
zijn broer een woning had en de landerijen beheerde welke de raadpensionaris daar
bezat, hield met dien broer briefwisseling over den ruil van paarden, en moest dan
oppassen goeie vrienden te blijven met de vrouw van Cornelis. Want die was nog al
een lastige dame, die zich
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heusch geen knollen voor citroenen in de hand liet stoppen, en tegen haar man zei,
dat hij zich niet door den raadpensionaris in de luren moest laten leggen. Dat kon
Jan de Witt wèl met de mogendheden van Europa, maar niet met de vrouw van zijn
broer doen!
Nog kwam bij al die drukte het lesgeven aan den Prins van Oranje, de visites die
hij niet alleen om zijn ambt, maar ook uit wellevendheid moest afleggen, de
opdrachten die hij voor de Staten in Groningen, in Overijssel, in Zeeland moest
volvoeren, om daar de partijen, die als twee kemphanen tegenover elkaar stonden,
tot rust en kalmte te brengen. Nog zat hij in een commissie, die ter bespoediging der
staatszaken was opgericht, en het Geheim Besogne heette.... Lieve hemel, waar haalde
Jan de Witt al dien tijd van daan?
Hij heeft zelf gezegd, dat hij zooveel kon afdoen, omdat hij ‘een ding tegelijk
deed’. Met andere woorden, hij had een uitstekende werkverdeeling, en als hij aan
't eene bezig was, richtte hij daar al zijn denkkracht op, en dacht voor dat oogenblik
niet aan de andere en vele bezigheden, welke hem nog wachtten. Dat veronderstelt
een groote geestkracht. Welk een moeite kost het òns, om bij onze dagelijksche
bezigheden onze zorgen op zij te schuiven, en... wat zijn ònze zorgen bij die van Jan
de Witt, die, zoowel ten opzichte van het buitenland als van het binnenland ‘op een
scherpen post stond’. Ja, de Staten hadden hem beloofd, dat alle verantwoordelijkheid
n i e t op hem, maar w e l op hun hoofden neer zou komen. Maar n i e t de heeren
Staten, w e l hun dienaar is vermoord.
Of Jan de Witt ontzaglijk zware zorgen had! Maar hij had een ijzersterk gestel,
een vluggen geest en een goed geweten. Dat hij kort-af was, spreekt van zelf; dat
zijn alle menschen die weinig tijd hebben. Tegenwoordig worden dergelijke personen
niet zelden driftig en snauwen de lieden af, die hen storen. Jan de Witt vergenoegde
zich... bij de zaak te blijven met welke zijn hersenen zich op dat oogenblik bezig
hielden. Geen wonder evenwel, dat het volk hem voor stijf en afgemeten hield. Of
juist... afgem e t e n wàs hij, die zijn tijd en zijn bezigheden wist te verdeelen en af
te meten. Doch een verwijt daarvan maken.... dat zult gij zeker nu wel niet meer
doen. En begint ge 't nu ook geen zonde te vinden, dat ons volk zoo'n man vermoord
heeft? Of moet ik soms eerst nog in herinnering brengen, dat diezelfde stijve en
afgemeten raadpensionaris ons land tot een hoogte van bloei en welvaart gebracht
heeft, gelijk men na zijn dood niet meer gekend heeft?
Toch - ge kunt er maar geen vrede mee hebben, dat een man van zulk een
werkkracht en veel omvattend verstand, boven alles zulk een oprecht vaderlander,
die heel wat meer voor het land zijner geboorte gedaan heeft dan een vlag uit zijn
zoldervenster steken of bij feestelijke gelegenheden Vivat en Hoezee roepen - niet
ruim genoeg van blik was om te billijken, dat het overgroote gedeelte van ons volk
houw en trouw bleef aan het Huis van Oranje?
De redenen, waarom hij uit volle overtuiging tegen den invloed van dat Huis gekant
was, zijn ons reeds bekend, en ook dat hij geen personen met zaken verwarde.
Werkelijk, zijn anti-Oranjegezindheid wàs een overtuiging bij hem. Hij schijnt nooit
de volle kracht van dit diepgeworteld volksgevoel verstaan te hebben, en heeft
daardoor zelf de grenzen aan zijn grootheid als staatsman bepaald. Hij was een
wiskunstenaar, geen gevoelsmensch. Gevoel nu laat zich niet bewijzen, en
inzonderheid van bewijzen en aantoonen hield Jan de Witt. Toen in 't jaar 1665 al
de zeelui, die van kind af aan het zoute water geroken hadden en wien met een eindje
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touw er de streken van het kompas ingeranseld waren, stijf en strak volhielden, dat
de vloot niet met Zuid-Oostenwind en slechts op tien streken van het kompas uit kon
loopen, nam, eerst tot ergernis en weldra tot een haast kluchtige verbazing der
zeelieden, Jan de Witt zèlf het dieplood in de hand en bracht werkelijk de vloot in
zee. Met bewijzen, niet met praatjes moest ge bij hem aan komen. Als hij nog leefde
en gij zat tegenover hem, hij met zijn bruine oogen in het geelachtige gelaat u strak
aanziende, zoudt ge, vrees ik, een zwaar werk hebben om u w Oranjegezindheid
tegenover hem op goede en deugdelijke gronden te verdedigen.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 20

109
Dat nu kòn de mindere man niet, en Jan de Witt had te weinig onder het eigenlijke
volk verkeerd, om een groot gevoel te verstaan hetwelk zich niet onder woorden laat
brengen. Hij dacht aan napraten, aan het aanvuren der predikanten, aan het opstoken
door eerzuchtigen. Hij w i s t het wel, dat dit gevoel onder 't volk leefde! ‘Naeuwelijck
den 1000en mensch van 't gemeyn gepeupel (is) van die opinie vry’, betuigde hij zelf.
Maar het moest hem, den grooten verstandsmensch, den kranigen staatsman, den
scherpen denker, een gruwel zijn, dat men om het Stadhouderschap riep voor.... een
kind.

ANNA VAN DE CORPUT, ECHTGENOOTE VAN JACOB DE WITT, (NAAR SCHILDERIJ VAN J. DE BAEN,
MUSEUM TE DORDRECHT).

Dat waren velen met hem eens.
Wel - aldus schreef een zijner partijgenooten - het nageslacht zal het later werkelijk
niet k u n n e n gelooven, ‘dat strijdbare volcken in verlegenheyt heyl hebben gezocht
bij een kleyn jongetje, dat de luyeren noch niet ontgroeit was’.
Jan de Witt trad ook met kracht tegen dit gevoelen op, hetwelk hem een
onnoozelheid moest lijken. En bang voor oproer of tumult was hij niet. Toen hij nog
slechts pensionaris van Dordrecht was, werd hij eens met eenige andere heeren
afgevaardigd naar Zeeland, om het kiezen van een Kapitein-Generaal tegen te werken.
Het gepeupel - als wij, om in zijn geest te spreken, ook eens zoo de Oranjegezinde
Zeeuwen mogen noemen - heeft het dien heeren afgevaardigden bang genoeg gemaakt
en hun leven heeft ernstig gevaar geloopen. De Witt echter wist van vreezen noch
beven. 't Hoorde zoo'n beetje bij die bezending vond hij, en in alle kalmte bracht hij
er verslag van uit. Ja, zoodanig minachtte hij die toch inderdaad levensgevaarlijke
woelingen, dat hij er zelfs door uit den deftigen plooi geraakt is en er om gelachen
heeft. ‘Ze wilden’, zoo ongeveer drukte hij zich uit, ‘er ons zeker voor bewaren, dat
we door de Zeeuwsche koortsen of andere kwellende ziekten lang gepijnigd zouden
worden, ‘ende dat wy de reyscosten om t'huys te vaeren wel souden mogen spaeren’.
Want als ze hem doodgeslagen hadden, zou het niet meer noodig geweest zijn ‘ons
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jacht met spijs ende dranck voor onse personen te voorsien’. Welk een uitgelatenheid,
maar ook welk een diepe, grievende kleinachting van ‘het grauw’!
We hopen elders nog meer dan eens van onzen grooten raadpensionaris te vertellen,
doch voor we hier een einde maken aan ons huiselijk en familiaar bezoek aan hem,
moeten we toch nog even terugkomen op de manier, waarop hij leefde.
We deelden mede, dat hij een jaargeld van 3000 gulden had en noemden dat niet
veel. Nu kon men voor dat geld in die dagen veel meer doen dan tegenwoordig. Maar
zelfs toen hij nog ongetrouwd was, kon Jan de Witt er al niet van rondkomen. Toen
hij tot raadpensionaris benoemd was, moest
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hij dadelijk zekeren staat gaan voeren. Als pensionaris van Dordrecht had hij in het
logement dier stad gewoond. De Gedeputeerden van die stad hielden met hun
ambtgenooten van Den Briel samen hun intrek bij mejuffrouw Catharina Verbies of
Van der Bies, die in 1642 een nieuwe woning betrok, waarheen de Gedeputeerden
van beide steden, die samen duizend pond huur betaalden, - waarvan Dordrecht ⅔
deel, - haar volgden. Deze woning lag vermoedelijk in de Nobelstraat. In 1663
betrokken zij een huis op den hoek van Vijverberg en Tournooiveld. Doch - om op
Jan de Witt terug te komen, - toen hij tot raadpensionaris benoemd was, moest hij
dit huis in de Nobelstraat verlaten. In zijn nieuwe woning, die door voorlichting van
vrouwelijke bloedverwanten smaakvol werd ingericht, ontving hij graag bezoek. Hij
haalde dan eens bijzonder uit, en schonk een goed glas Franschen of Rijnschen wijn.
Want in zijn huis was de zeer gastvrije raadpensionaris een gezellig man. Equipage
moest hij ook houden en in Den Haag kon de persoon, die als Minister van
Buitenlandsche Zaken de eer van de heeren Staten diende op te houden, niet in een
mal koetsje met een paar knollen er voor naar de hôtels van de soms zeer
prachtlievende gezanten der vreemde mogendheden rijden. Wel was Holland bekend
(en dikwijls bespot ook) om den eenvoud zijner bewoners. Maar zoover als de weduwe
van Michiel de Ruijter, die, gelijk de ondeugende Huygens vermoedde, een bezoek
van rouwbeklag niet kon ontvangen ‘omdat zij bij het te drogen hangen van haar
blauw voorschoot een val gedaan en zich bezeerd had’, - kon de raadpensionaris van
Holland het werkelijk niet laten komen. Bovendien had hij heel wat geld uit te betalen
aan schrijfloon en schrijfbehoeften. En zoo waren er andere noodzakelijke uitgaven
meer.
De oud-burgemeester van Dordrecht moest zijn zoon daarom nu en dan bijspringen
met wat geld. Ja, de raadpensionaris schreef hem soms daar zelf om. Of vader hem
niet ‘eenige penningen belieffde te laeten toecomen’. En dan kon vader er nog een
paar schoenen bij doen, welke maar bij den Dordtschen schoenmaker gemaakt moesten
worden, die vroeger voor hem gewerkt had. Men begrijpt wel, wie ook dat betalen
moest!
Toch - het begon den raadpensionaris tegen te staan telkens om geld te vragen, en
dan te moeten bedanken voor het toegelakte zakje, dat hij uit Dordt ontvangen had.
Op zijn verzoek sprak broeder Cornelis eens ernstig met hun beider vader, die daarna
een deel van zijn eigendommen aan hem afstond, waardoor Jan de Witt in bezit kwam
van ‘omtrent ses en dertich gemeten landts, gelegen in den uutslach van Putten’,
waarover hij, gelijk wij reeds mededeelden, nu en dan in briefwisseling stond met
Cornelis, die te Geervliet, dus in het land van Putten, woonde.
In diezelfde dagen - het was in 't jaar 1654 - ging hij op zoek uit naar een vrouw.
Daartoe gebruikte hij in het najaar den tijd, dat de Staten niet bij elkaar waren. Het
ging dan het Noorderkwartier in, zooals men toenmaals de tegenwoordige provincie
Noord-Holland noemde. Hij verbleef eerst te Beverwijk, waar echter de
oproepingsbrief voor een nieuwe vergadering hem wel wist te vinden. En... daar
mopperde hij voor ditmaal over, en dat nog wel in zijn brief aan een onzer gezanten.
Als h i j in Den Haag geweest ware, zou hij niet aangeraden hebben een buitengewone
vergadering bijeen te roepen ‘ende daermede de steden wederom te allarmeeren’.
Daarvoor was hij ‘uut de Beverwijck’ moeten komen, waar hij zich ‘noch eenige
daegen vermeynden te vermaecken’.
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Of hij weer gauw, na afdoening der inderdaad niet wereldschokkende
gebeurtenissen, het Noorden inging!
Het doel zijner uitstapjes werd nu Amsterdam en in die groote stad het huis van
mevrouw de weduwe Bicker, van wie een der dochters, met name Wendela, zijn
uitverkoorne werd. Haar vader was in leven ‘Borgemeester der stadt Amstelredam’
geweest. Het was een familie van veel invloed, niet het minst door de verschillende
personen aan wie zij vermaagschapt was, en bezat fortuin. Wel zou het jonge paar
van dat laatste nog niet kunnen genieten zoolang de moeder leefde, maar Wendela
kreeg toch als bruidschat vijftig duizend gulden mee.
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Op zijn gewone nauwkeurige wijze werd dit geld door Jan de Witt belegd en beheerd.
Maar de renten er van, gevoegd bij zijn inkomen, waren werkelijk nog niet voldoende,
om, bij den grooteren staat, welken De Witt na zijn huwelijk noodzakelijkerwijze
voeren moest, zonder hulp van de ouders rond te komen. Ten minste vader De Witt
heeft geholpen om den boel voor het jong getrouwde paar in orde te brengen. Daar
hij op die manier wel aan het geven kon blijven, had hij evenwel bepaald, dat sommige
tijdelijk afgestane meubelen teruggegeven moesten worden, wanneer men ze niet
meer noodig had, wat onder meer het geval was met ‘het ledekant met het blaeuwe
behangsel’, en ook met ‘het bedde ende toebehoorte’.

WENDELA BICKER, ECHTGENOOTE VAN JAN DE WITT, (NAAR SCHILDERIJ VAN H. VERELST
RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM).

1667.

Het was omtrent dienzelfden tijd, dat de raadpensionaris er zijn voorstellen wist
door te brengen om de rente, welke de provincie Holland van haar schulden betaalde,
van 5% op 4% te brengen. Daar was meer dan één regent tegen, want zij, die papieren
van Holland bezaten, verloren daardoor een vijfde deel van hun inkomsten. Jan de
Witt evenwel kon denzulken op eigen voorbeeld wijzen. Maar wat hij n i e t kon
zeggen, weten wij thans uit zijn brieven, namelijk dat hij, hoewel zoo eenvoudig
levende als slechts eenigzins voor den eersten persoon onzer Republiek bestaanbaar
was, inderdaad eer een verhooging dan een vermindering van den rentestandaard
had kunnen velen. Tenminste op dien tijd. Doch de geldmiddelen van de provincie,
welker belangen hij voorstond, hadden een bezuiniging broodnoodig, en dàn vroeg
hij er niet naar, of hij daarbij persoonlijk geldelijk nadeel zou lijden. Met al de
welsprekendheid welke hem ten dienste stond, met heel de kracht zijner inderdaad
bewonderenswaardige overredingsgave, heeft hij de bezuiniging er door weten te
krijgen.
Het kan niet ontkend worden dat hij, die alles behalve een droomer was en
drommels goed uit zijn twee heldere oogen wist te kijken, meer dan eens den bloei
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van den Staat met den bloei zijner eigen zaken in overeenstemming zal gebracht
hebben. Maar oneerlijk was hij niet. Zeker, hetgeen Petrus Valkenier hem verweet,
‘dat hij groot profijt hadde gedaan door penningen op 's Lands comtoiren te beleggen
tegen 4 ten hondert in 't jaar, die hij van particulieren tegens 2¾ à 3 ten hondert selfs
hadde geleent’, is waarheid gebleken, en in den jongst uitgegeven bundel zijner
brieven zegt dan ook prof. Fruin: ‘De Witt, die zelfs het geringste geschenk van de
hand wees, zag er geen kwaad in van de ontvangers een gunst aan te nemen, die hem
grof voordeel opbracht. Hij zou echter diep verontwaardigd zijn geweest, als iemand
hem in dezen van speculatie beschuldigd had.’
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'T HUIS LOVENSTEIN, NAAR KOPERGRAVURE VAN C.J. VISSCHER.

Want verre steekt hij uit boven de vele omkoopbare regenten van zijn tijd. Het
heeft daarom eigenlijk niemand verwonderd, dat de commissie, die, na den
gruwelijken moord zijn financieel beleid moest onderzoeken, op de vraag wàt zij
gevonden had, het bekende antwoord gaf: ‘Wat zouden wij anders gevonden hebben
dan... eerlijkheid?’
Ten slotte zij hier bijgevoegd, dat het weldra beter ging staan met de Witt's
geldmiddelen. In 1655 kon hij zijn vader, die hem zoo menigmaal uit den brand had
geholpen, duizend gulden leenen. In 1656 erfde hij, van zijn schoonmoeder, ongeveer
110,000 gulden, wat, gevoegd bij de reeds ontvangen 50,000, aardig uitkomt als men
verneemt, dat na zijn dood zijn kinderen van moeders portie f 166,442 ontvingen.
Maar van vaders zijde ontvingen zij niet minder dan f 240,074. Of dus Jan de Witt,
die in 't jaar 1654 niet meer dan 10,000 gulden bezat, het door hem geërfde, van de
Staten ten geschenke gekregen of op andere wijze verworven geld, uitmuntend had
weten te beheeren!
Hij lette ook tot op de kleinste dingen. Aardig komt dat uit bij het innen van de
huur van de huisjes, welke hij te Amsterdam bezat. Dat moest daar Homerus Imkes
voor hem doen, die voor elke f 100 van hem f 3 kreeg. Nu had echter deze Homerus
met zijn grooten naamgenoot tenminste deze eigenschap gemeen, dat hij wel eens
een dutje deed, wat hier wil zeggen, dat hij de wanbetalers niet genoeg achter de
vodden zat. Denk eens aan! er waren lieden, die in geen anderhalf jaar huur betaald
hadden. De Witt kon zich niet begrijpen dat Homerus niet meer zijn best deed. Want
als hij de penningen ‘naerstich invorderde’ kon hij toch aardig wat verdienen. Maar
eventjes ‘in de dertich gulden 's jaars’, en de port van de brieven mocht hij ook al in
rekening brengen!
In het kleine was Jan de Witt gelijk in het groote, de nauwkeurigheid en stiptheid
zelve. En het groote was hij voorzeker waard, wijl hij nooit het kleine versmaadde.
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Sonnetten
door Hélène Swarth.
I.
Honig.
Ik zamel honig voor den boozen draak,
Wiens zeven muilen, wijl 't mijn vorst gebood,
Ik voed met zoet bedwelmend honigbrood,
Opdat hij, zwelgend, niet de schat bewaak
Van blanke opalen en robijnen rood
En 'k snel den buit mij tot den mijnen maak
En vlug ontkoom de bloedigwreede wraak
En breng mijn vorst waarvoor ik trots den dood.
O wilde bijen zoemend zomerzang,
Wil' mij niet wonden, wijl 'k uw honig steel
En meng met heulsap van papavers! Lang
Zal 'k u niet meer ontrooven uw te veel.
Papavers rood, o blijf' voor mij niet bang!
Dra breekt de draak de hand, die brak uw steel.
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II.
Wen dood mijn lijf is....
Wen dood mijn lijf is en mijn ziel blijft leven,
Zal 'k waarschuwe' al de zielen ongeboren,
Aleer ze op aarde een menschenpaar verkoren
Tot vader en tot moeder. Deinzend beven
Zij dan ontzet terug. - O 't blonde koren
Is schoon en lieflijk bloeien de aardedreven,
Doch, zijt ge uit Jonkheids Paradijs verdreven,
Zoo raakt uw vreugd bezoedeld en verloren.
Dan, roepend, zoekend, zult gij droevig dwalen,
Van tranen blind, rondom uw vroeger Eden,
Vervloekend woest de lokbeloft', die dalen
U dêe naar de aard, waar 't leven wordt geleden
En de armen heffen naar het sterrenstralen,
Terwijl uw voeten kleve' aan 't slijk beneden.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 20

115

III.
Plicht.
Wanneer, door vreemde Machten voortgedreven,
In grijzigbleek vervelings-regenlicht,
Door klei van sleur, waar loom mijn voete' aan kleven,
De platgetreden paden van mijn plicht
'k Gedwee betreed, hoont droom van schooner leven
Mijn droeven blik, op d'einder star gericht.
En verre bergen blauwe' in nevelbeven
En stralend wenkt me een engel-aangezicht.
Fata Morgana van mijn kindersproken!
Mocht ik gelooven aan uw heerlijkheid,
'k Zou juichend zingen - zang verjaagt de spoken Blijvoetig snellen naar 't mij toegezeid
Bergland van schoonheid, 'k zag den hemel open,
'k Had lief den weg, die steil naar boven leidt.
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IV.
Rechte weg.
Leeg rekt de rechte weg, een renbaan voor den wind,
Zijn grijze bleekheid geeuwende uit. De starre stammen,
Staalhard en mager-naakt, met takkenzwart begrammen,
In dreiggebaar verstijfd, den hemel, wraakgezind.
In tragisch donkerrood van stollend bloed ontvlammen
De wolken, winterzon verzonk en donker wint
Den grimm'gen strijd. - 'k Zou willen schreien als een kind.
Vermarmerd zijn mijn oogen, 'k voel mijn hart verlammen.
O laat mij liever vliede' in Mei-luw kamerkijn!
Daar zal in vlammengloed de tranenwel ontdooien,
Daar zal ik droomen warm van blonden zonneschijn.
In vonklend hemelblauw zal elke boom ontplooien
De vanen loovergroen, die nu verborgen zijn
En d'armen rechten weg met wuivend spel vermooien.
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V.
Die blauwe bloemen.....
Die blauwe bloemen in het raamkozijn
Der kamer, waar 't geluk mij werd beloofd,
Waar 'k bij dien haard - eilaas! hoe lang gedoofd! In vlammen las hoe blij mijn haard zou zijn!
Naar 't blinkend venster hef ik 't bleeke hoofd.
O dronk ik dáar geen vonkelgouden wijn
Van vreugdbelofte, in purpren vlammenschijn,
Tot me uit de hand sloeg 't glas wie ál mij rooft?
Die blauwe bloemen van geluk! 't aroom
Doorlentte luw de grijze wintergracht.
'k Weet niet waarom ik van die bloemen droom,
Nu van het leven ik geen vreugd meer wacht,
Waarom Verleden bij den mantelzoom
Mij trekt en weeklaagt, weenend weeldezacht.
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VI.
Overmoed.
Veel liedren deed mijn Overmoed weerschallen
En waande ze elk een Jericho-bazuin,
Die dondrend éens zou storten doen in puin
De onoverwinbaar-tergend-sterke wallen,
Die hoog omstaan mijn droomen-rozentuin. Nu weet ik wel dat 'k nooit een steen zie vallen,
Al klonken ze óp bij honderdduizendtallen,
Mijn arme liedjes, tegen 't rots-arduin.
Laat áf ten lest dan van uw machtloos pogen,
Mijn Overmoed, die, bleek, tot Deemoed slonk,
Die, zonder twijfel aan uw álvermogen,
Eens zong' uw lied, wijl 't heilbelovend klonk. Nooit zal ik zien met deez mijn sterflijke oogen
Den rozentuin, dien God me in droomen schonk.
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Een moederhart.
Door Wally Moes.
Mijntje Dirksen had een kindje gekregen, haar eerste!
Het was een jongen, een gezond maar fijn kindje met groote lichtblauwe oogen
en glanzende blonde haartjes op het lieve blanke kopje.
Alles was voorspoedig gegaan en veertien dagen na de geboorte van kleinen
Stephen stond Mijntje weer of er niets gebeurd was aan het spinnewiel in het
achterhuis.
Maar neen, het was toch heelemaal niet of er niets gebeurd was!
Te voren stond zij met het grootste geduld en den grootsten ijver uren lang te
spinnen, maar nu kon zij onmogelijk lang achter elkander uit de kamer blijven, zij
moest telkens eens naar het wiegje toegaan om eventjes door een reetje van het
wiegekleed te gluren. Die ronde donzige wangetjes, dat heerlijke zuigmondje en die
dicht geknepen roode knuistjes, o, zij kon er haast niet afblijven en als het kindje in
den slaap dan even een zoekende beweging met de lipjes maakte en een klein
knutterend geluidje liet hooren, dan moest zij gauw maken, dat zij wegkwam, anders
werd de verzoeking om het even te knuffelen te groot en 't was nog z'n tijd niet. Als
zij dan eindelijk met een gerust geweten het kind uit de wieg en op schoot kon nemen
om het te voeden, kwam er een gevoel van groote zalige weelde in haar op.
Dan deed zij alles zoo langzaam mogelijk, om er zoolang mogelijk van te kunnen
genieten.
Eerst moest zij even spelen. Dan lei zij haar hand op het kleine borstje - aardig
toch, zij kon het er heelemaal mee bedekken - en tikte onder zoet praten en gevlei
met haar wijsvinger tegen het kleine kinnetje.
Die prachtige groote blauwe oogen toch! Je zag heelemaal geen wit! Wat zou het
heerlijk zijn als het kindje over een paar weken tegen haar lachte en haar met kennis
aankeek. Zij kon het haast niet afwachten en drukte haar schat in verrukking tegen
zich aan. Dan liet zij het drinken en het kleine handje tegen haar borst leek haar 't
mooiste, wat zij ooit gezien had. Dat eigenwijze duimpje, die wijd uitgespreide
vingertjes, zoo poezelig dik waar zij begonnen en zoo vreeselijk klein en dun bij de
nageltjes en dat aardige plooitje bij het polsje, zij kon er haar oogen niet van
verzadigen.
Dat er toch zoo iets heerlijks op de wereld was!
Zij had zich heel erg verheugd op haar kindje, maar dat het geluk om het te bezitten
zoo grenzenloos groot was, had zij zich toch niet kunnen voorstellen. Dat kleine
warme pakje, dat ademende bewegende ronde lichaampje, haar Stephen, haar kindje,
zij zou het voor niets ter wereld meer willen missen. O, die arme rijke menschen,
die geen kinderen hebben!
Als het wichtje dan, nadat het genoeg gedronken had, op haar schoot in slaap was
gevallen, legde zij het met de teerste voorzichtigheid weer in het wiegje. Zij zou het
graag nog eens aan zich gedrukt hebben, maar zij durfde niet, het mocht eens wakker
worden en het moest nu slapen, want moeder moest spinnen in het achterhuis.
Mijntje was een mooi vrouwtje. Zij had schitterende bruine oogen, een
fijngevormden neus met zeer bewegelijke neusvleugels en de vlokken haar, die uit
het propere kanten mutsje te voorschijn kwamen, waren van een glanzend warm
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kastanjebruin. Haar mond verried een heftig temperament, want bij de geringste
aanleiding trilden de mooigewelfde lippen en sloten zich vast op elkander als van
ingehouden hartstocht. In hare manieren was zij overigens rustig en ingetogen, in
den omgang met andere menschen zelfs wat terughoudend, zij gaf zich niet
gemakkelijk en niet dikwijls, maar wanneer zij het deed was het geheel en onverdeeld.
Zoo was zij ook een voorbeeldig huisvrouwtje, voor alles werd op z'n best gezorgd
en daar de verdiensten van haar man gering waren, gebruikte zij allen tijd, dien zij
overhield om er met spinnen nog wat bij te verdienen.
Kleine Stephen werd nu ook met de grootste zorg waargenomen en hij groeide
dan ook
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goed. Hij was nu bijna twee maanden oud, zijn armpjes en beentjes werden al zoo
aardig stevig en hij spartelde en trapte er mee, dat het een aard had, maar het lachje
waar zijn moedertje zoo naar verlangde, dat had zij nog niet gezien. Ze zei al haar
liefste woordjes en knikte en lachte tegen hem, maar de groote blauwe oogen bleven
even ernstig.
Toen haar dit weer eens bizonder opviel bleef zij lang stil zitten met het kindje op
schoot. Zij trachtte zich alle kleine kindertjes, die zij wel eens gezien had, voor den
geest te halen. Haar Steffie was toch 't mooiste kindje, dat zij ooit gezien had; lachte
hij nu maar eens tegen haar, wat zou dat zalig zijn! Was 't nu alleen, dat zij zoo
ongeduldig was of duurde 't bij Steffie bizonder lang voordat hij lachte? Zij bedacht
een voorwendsel om even bij een kennis, die een kindje van denzelfden leeftijd had,
in te loopen. Toen zij daar binnenkwam, had de moeder het kindje net op schoot en
sprak er tegen. Zonder er aan te denken een reden voor haar komst op te geven, kwam
Mijntje naderbij en keek met ingespannen aandacht naar het kind - het was of het
bloed in hare aderen verstijfde en of ieder haar op haar hoofd overeind ging staan,
zij zag het in eens duidelijk, dat kindje deed heel anders.
‘Scheelt er wat aan, Mijntje, je ziet zoo wit, is Stephen niet goed?’, vroeg de vrouw.
‘Wel ja, mensch, best’, antwoordde Mijntje, terwijl zij met de grootste moeite hare
trillende lippen in bedwang hield, ‘hij groeit als kool, maar ik heb wat vergeten, ik
moet gauw naar huis.’ En meteen was zij de deur alweer uit. Zij liep zoo gauw als
zij maar kon zonder opzien te maken, want wat daar bij haar op was gekomen, dat
was zoo vreeselijk, dat wilde zij niet denken en niemand mocht aan haar merken,
dat zij zoo iets vreeselijks dacht.
Thuis nam zij, over haar geheele lichaam bevende, dadelijk het kind uit de wieg
en ging er mee aan de tafel zitten. De mooie oogen keken als altijd recht voor zich
uit. Toen riep zij het en hield haar hoofd zoo verschillend mogelijk boven het kind,
maar het volgde haar niet met de oogen, zooals dat andere kindje gedaan had, toen
de moeder het toesprak.
O, wat was er dan toch, het was toch niet denkbaar, dat die oogen niet zagen?!
neen, dat kon niet, zij zou rustig zijn en wachten tot Aart thuiskwam, die zou haar
wel uitlachen en zeggen, dat ze mal was om zoo iets te denken.
En zij kuste en koesterde haar kindje en keek en hunkerde en trachtte in te dringen
in het geheim van die groote open glanzende bollen, en dan drukte zij het tegen zich
aan en bad en vleide onzen lieven Heer en beloofde hem van alles, als haar kindje
maar net mocht zijn als andere kinderen.
Dan was zij in eens heelemaal gerust gesteld, noemde zichzelve dwaas en
glimlachte en keek weer in het gezichtje, maar de blik van het kind bleef even
onverschillig recht voor zich uitstarend en het liep ijskoud over haar rug. O, zij durfde
er niemand bij te halen, dan wilde zij nog maar liever in 't onzekere blijven, dat
vreeselijke waar zij bang voor was, zou toch wel niet waar zijn, hoe kon zij toch zoo
gek zijn dat te denken! Alle kinderen deden toch niet hetzelfde en haar kind had juist
zulke bizonder mooie oogen, dat hadden alle menschen al gezeid. Maar nu viel het
haar achteraf in eens op, dat de menschen toch al een paar keer zoo raar gekeken
hadden en naar haar zin Steffie niet genoeg bewonderd hadden. Zouden de anderen
al eerder dan zij iets vreemds aan hem gezien hebben?
O, die kwellende angst, die bodemlooze wanhoop, die zich in eens weer van haar
meester maakten!
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Zij legde het kind gauw in de wieg, omdat zij met hare handen haar hoofd moest
kunnen grijpen en zoo zeeg zij neer op haar knieën en keek en keek en riep het kind.
Het spartelde met de armpjes en beentjes en maakte kleine geluidjes, alsof het
antwoordde, maar waar de arme moeder zoo hartstochtelijk om smeekte, dat gebeurde
niet. De oogen bleven recht voor zich uitzien.
Toen Aart thuiskwam, zag hij dadelijk hoe ontsteld Mijntje er uitzag.
‘Steffie is toch niet ziek’, vroeg hij verschrikt en ging dadelijk naar de wieg.
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Mijntje kon niet antwoorden, zij schudde van neen en toen Aart in de wieg keek,
bracht zij er eindelijk met moeite uit:
‘Zie jij niets vreemds aan Steffie’?
‘Wat vreemds’, zei Aart verwonderd, ‘nee, hij is net als alle dagen’.
‘Ja maar’, hokte Mijntje, ‘zijn oogen’!
En toen in eens barstte zij los in woest gesnik:
‘O Aart, ik geloof, dat hij blind is’!
Aart schrok vreeselijk; hij had wel al eens gedacht, dat het kind bizonder strak
keek, maar dát was nooit bij hem opgekomen. Zonder iets te zeggen ging hij gauw
een lampje halen, stak het aan en hield het licht vlak voor de oogen van het kind,
maar het knipte er niet mee, klaarblijkelijk zag het kind niets van het licht.
Aart zette het lampje weer weg en ging diep verslagen bij de tafel zitten. Hij moest
trachten het te vatten, hij kon het zoo in eens niet begrijpen, blind, blind, zijn jongetje
zou blind zijn! Zou niets zien van alles wat alle menschen zien! Hij had wel eens
een blind mensch gezien, maar dat was een oud mensch geweest, dat was heel
natuurlijk, maar een blind klein kindje, zijn klein kindje blind! Maar er was misschien
wel wat aan te doen en daar zat hij stil, terwijl er misschien iets verzuimd werd.
‘Ik ga den dokter halen’, zei hij tegen Mijntje, die het kind weer op schoot genomen
had.
Zij kon nu niet meer laten om naar de oogen van het kind te kijken. Het was of zij
van minuut tot minuut verwachtte, dat het leven er in zou ontwaken en dat haar
jongen haar voor 't eerst aan zou kijken en dan zou dat ontzettende in eens voorbij
zijn en het zou zijn of zij een afschuwelijken droom gehad had. Was Aart nu maar
niet den dokter gaan halen. Als die zei, dat Steffie blind was, zou 't zijn of 't dan pas
waar was en anders kon zij er alle dagen voor bidden en hopen. O, zij zou nergens
anders aan denken en altijd maar bidden, dan zou de lieve Maagd Maria eindelijk
wel medelijden met haar hebben en met haar Steffie en hem de zon en de boomen
laten zien en zijn moedertje, dat hem toch ook zien mocht.
Aart kwam spoedig met den dokter terug en deze kon na een kort onderzoek helaas
niet anders doen dan den ongelukkigen ouders zoo zacht mogelijk zeggen, dat het
kindje blind geboren was en altijd blind zou blijven.
Den eersten tijd, nadat Mijntje het wist was het of voor haar ook de zon zijn glans
verloren had. Zij kon er zich maar niet in denken, dat haar jongen nooit iets zou zien.
Zij moest telkens haar oogen dicht doen om te weten hoe dat was, maar zij kon het
toch niet begrijpen, zij wist immers alles al!
Te voren was haar heele hart vervuld geweest van liefde voor haar kindje, zij zou
het niet voor mogelijk gehouden hebben er meer van te houden, maar nu was haar
liefde als een verzengende vlam geworden, zij leefde alleen nog in en voor het kindje.
Zij had nooit veel omgegaan met andere menschen, maar nu bemoeide zij zich met
niemand meer, zij sloot zich op met haar ongeluk, dat toch tegelijk al haar geluk was.
De kleine jongen vervulde al hare gedachten en zij vond het verschrikkelijk, als zij
voor de noodige kerkgangen een korten tijd van hem af moest. Zoodra het maar
eenigszins ging, nam zij hem mee naar de kerk en het kind vond het zoo heerlijk om
naar de muziek te luisteren, dat zij nooit last met hem had; zoo stil als een muisje
zat hij dan naast haar.
Stephen was niet sterk, maar behalve zijn blindheid toch een normaal kind en zoo
leerde hij vlug en aardig praten. Dat was iets heerlijks voor zijn moeder. Zij had geen
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andere kinderen gekregen, onverdeeld en geheel was zij dus voor haar eenigen schat,
dien zij nooit verder van zich af liet gaan dan het kleine tuintje voor het huis, terwijl
zij binnen spon. Maar dan kon zij hem toch zien. Meestal was hij bij haar en had dan
altijd zooveel te vragen, dat zij werk had op alles te antwoorden.
Waren hare antwoorden, ondanks haar goeden wil, dan niet heel doeltreffend, dan
zat het kind met de groote peinzende oogen lang voor zich uit te staren en dan vroeg
hij na een heelen tijd hetzelfde nog eens op een andere manier.
Eens had zijn vader hem overgelukkig
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gemaakt door een vogeltje in een klein kooitje voor hem mee te brengen. Hij was
niet tevreden of hij moest het kooitje in zijn armen hebben. Eerst had het vogeltje
wild heen en weer gesprongen, maar Stephen had zulk een zachte manier het toe te
spreken, dat het heel gauw aan hem gewend raakte. Menigen dag als het zonnetje
lekker scheen, kon men toen de kleine jongen op een laag stoeltje op het gras voor
het huisje zien zitten met het kooitje op zijn schoot.
Zijn fijn smal gezichtje hield hij altijd eenigszins opgeheven, alsof de groote
blauwe oogen het licht zochten, zijn handen had hij dan teeder om het kooitje geslagen
en hij sprak zachtjes van allerlei tegen zijn vogeltje. En het scheen wel of het vogeltje
hem antwoordde, volkomen op zijn gemak piepte en kwinkeleerde het zijn mooiste
wijsjes.
Het huisje was aan den grooten straatweg gelegen en zoo gebeurde het dikwijls,
dat er menschen, getroffen door het aandoenlijke gezicht van den blinden knaap,
voor het hekje bleven staan om naar hem te kijken. Menigeen sprak ook vriendelijk
tegen hem en zoo werd hem telkens van allerlei gevraagd, of hij zich niet verveelde,
of hij niets leerde en waarom hij niet naar een blindeninstituut gebracht werd. Eens
vertelde iemand hem, dat de blinde kinderen daar even goed leerden lezen en schrijven
als de zienden.
Stephen riep, toen hij weer alleen was, dadelijk zijn moeder.
‘Moeder, de menschen zeggen dat ik even goed zou kunnen leeren als de andere
kinderen, als ik maar naar een school voor blinden gebracht werd’.
Mijntje schrok vreeselijk. Het was haar of een sterke vuist in haar hart kneep en
zij moest tegen den muur leunen om niet te vallen. Stephen van haar weg! Het leek
haar onmogelijk, heelemaal onmogelijk en toch voelde zij in eens met de scherpste
zekerheid, dat het gebeuren zou, dat er geen ontkomen aan zou zijn. Toen zag zij de
verheerlijkte uitdrukking op het gezicht van haar jongen, een blosje had zich over
zijn anders zoo bleeke wangen verspreid en hij glimlachte verrukt.
‘Zou 't waar zijn, moeder, zou 't waar zijn’?
‘Ik weet 't niet, me jongen,’ antwoordde Mijntje, ‘maar zou je dan graag van
moeder weggaan’?
‘Alleen om te leeren moeder,’ sprak 't ventje bedeesd, ‘dan kom ik toch bij je
terug, als ik genoeg geleerd heb’.
‘Moeder zal 't aan vader vragen, me jongen, is dat goed’? zei Mijntje zoo rustig
mogelijk, maar op dat oogenblik was zij bijna blij, dat Stephen haar niet zien kon.
De mogelijkheid hem naar een inrichting voor blinden te sturen was nog nooit bij
haar opgekomen en zij wist volstrekt niet of die wel bestond, maar toch zag zij
dreigend de scheiding komen en een ontzettende wanhoop greep haar aan.
Dat blinde kind zou zij dus niet eens mogen houden!?
Zij zou hem niet meer zelf mogen helpen, zelf alles voor hem doen? Zij zou 't niet
meer zijn, die voor hem zag, hem alles vertelde en hem leidde? Zij zou zijn lieve
handjes niet meer op haar arm voelen? O, 't was of haar leven wegvloeide, als zij er
aan dacht hem te moeten missen; maar hem iets onthouden, dat hem zijn droevig
gemis zou helpen dragen, dat kon zij toch ook niet. Zij zou immers alles willen lijden,
als zij er hem eenig goed mee kon doen!
De uren van dien dag kropen voor beiden traag voorbij. Stephen had wel gemerkt,
dat hij zijn moeder verdriet had gedaan met zijn vragen en durfde er niet weer over
te beginnen, maar hij dacht er aldoor aan en nu en dan speelde er een blij glimlachje
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om zijn lippen. Mijntje trachtte gewoon te doen, maar zij was in zenuwachtige
opwinding en kon haast niet aan haar werk blijven. Zoodra Aart thuis was en Stephen
naar bed, begon zij er over. Aart bleek er al wel eens over gedacht te hebben en nam
zich voor alles eens aan den pastoor te gaan vragen. Dat gebeurde en na eenige
besprekingen met het armbestuur, werd er heel spoedig toegestemd, dat Stephen op
kosten van de gemeente naar het blindeninstituut te Grave gestuurd mocht worden.
Daar kon hij dan ook een vak leeren, zoodat hij later zelf in staat zou zijn om zijn
brood te verdienen. Dat was een groot geluk voor den jongen
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maar o, de arme moeder! Zij had het dus wel dadelijk goed begrepen, dat de scheiding
komen zou en hoe zag zij nu den tijd voor zijn vertrek inkrimpen. Dat hij al zoo gauw
ging, was nog veel erger dan zij gevreesd had.
Men had haar gezegd, wat zij haar jongen mee moest geven. Met welk een
aandoenlijke zorgvuldigheid werden die kleertjes door haar in orde gebracht! Hoe
gingen hare gedachten bij het breien van de kousen, en als zij ze om te meten op
elkander legde, streek en aaide zij ze net zoo teeder, of het de beenen van haar jongen
zelf waren. Zij had nog moeite om alles op tijd klaar te krijgen, want eigenlijk zat
zij 't liefste altijd maar stil naar Steffie te kijken. Dat was nog 't eenige goede aan
zijn blindheid, dat zij naar hem kijken kon zooveel als zij wilde, zonder dat hij 't
merkte. Zij hoefde zich geen geweld aan te doen om hem te sparen en het was of zij
haar blikken trachtte te verzadigen voor al den tijd, dat hij er niet meer zijn zou.
En toen kwam maar al te spoedig de gewichtige dag, waarop Aart en Mijntje samen
hun jongen gingen wegbrengen. Het was een heele reis. Zij moesten vroeg gaan om
's avonds weer thuis te kunnen zijn. Gedurende de reis hield Mijntje zich goed, maar
ofschoon zij nog nooit in den trein gezeten had, zag zij niets van wat zij
voorbijstoomde, niets van de vreemde dorpen en steden, van de velden en
waterstroomen. Zij had alleen oogen voor haar blinden jongen, hij was de wereld
voor haar en buiten hem was voor haar de wereld leeg.
In Grave aangekomen vonden zij spoedig het gesticht en met kloppende harten
schelden zij aan de poort. Toen zij binnengelaten waren, hoorden zij vroolijke
kinderstemmen in den tuin. Het was juist speeluur. De vriendelijke directeur bracht
Stephen met zijn ouders dadelijk bij de andere kinderen.
Het was een verrassend en treffend gezicht, zoo vroolijk en vlug die blinde kinderen
daar rondliepen. Als de eigenaardige opgeheven houding van het hoofd en het
onveranderlijk rechtuitte van den blik het bij de meesten niet verraden hadden, zou
men het haast niet voor mogelijk gehouden hebben, dat die blijde kinderschaar door
eeuwige duisternis omringd was. Er waren er van alle leeftijden, volwassenen en
bijna volwassenen, die gearmd vertrouwelijk liepen te praten, echte kinderen nog,
die met wijd opengesperde armen elkander trachtten te vangen en heele kleintjes,
die aan de rokken van de grooteren hingen en door dezen vertroeteld werden. Men
had hun zeker al verteld van den nieuwen jongen, die komen zou, want zoodra de
kinderen met het scherpe gehoor aan blinden eigen de vreemde menschen in den tuin
hoorden, kwamen allen met gejuich naar hen toe.
‘Daar is zeker de nieuwe jongen’, riepen zij en hadden al spoedig gemerkt waar
Stephen stond. Zij omringden hem met vriendelijke nieuwsgierigheid. Sommigen
vatten hem bij de handen en anderen bevoelden zijn gezicht en haren.
‘O, wat een aardige jongen’, riepen zij opgetogen, ‘hij lacht, hij is blij om bij ons
te komen, wij zullen hem al onze spelletjes leeren’.
Stephen stond werkelijk met een gelukkig lachje op de lippen in den kring, het
was of hij dadelijk begreep hoe anders alles nu voor hem worden ging. Hij zou niet
meer de eenig uitgestootene zijn uit een wereld, waarin hij de taal van alle anderen
maar half begreep, hij werd nu de gelijke van zijn omgeving en zou zich niet meer
alleen voelen. Mijntje stond op een kleinen afstand en zag het aan. Het was of Stephen
van haar wegdreef, zachtjes, zachtjes en voor goed. Zij strekte hare armen uit en riep
‘Steffie’ op zulk een hartverscheurenden toon, dat het jongetje zich omkeerde, naar
haar toeliep en zich in hare armen wierp. Hij strengelde zijne armen vast om haar
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heen en snikte: ‘Moeder, moedertje, ik kom toch bij jou terug’! Mijntje en Aart
moesten gaan. Hij kon haar haast niet meekrijgen, telkens moest zij nog even kijken,
nog eventjes maar, naar haar jongen, die met zijn vriendelijk gezichtje naar haar
toegekeerd stond te wuiven. Maar eindelijk viel toch de poort achter hen dicht.
Zij wisten, dat zij Stephen niet zouden terugzien voor er bijna een heel jaar
verloopen was, want de kosten van de reis waren groot en het zou al heel wat moeite
kosten
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geld genoeg bij elkander te sparen om hem voor de groote vacantie naar huis te
kunnen halen.
In het eerst, zoolang als Stephen nog niet zelf kon schrijven, kwam er nu en dan
een kort bericht van den directeur. Hij maakte het goed, was altijd opgeruimd en
leerde zoo verwonderlijk snel, dat zijn ouders spoedig van hem zelf een brief mochten
verwachten. Mijntje schreef hem dikwijls; dat was nu haar eenigste vreugde, ofschoon
het lang geen gemakkelijke taak voor haar was, want schrijven had zij tot dusverre
nooit behoeven te doen en zij was maar weinig op school geweest.
De dagen dat zij schrijven wilde, maakte zij zoo gauw mogelijk gedaan met haar
werk, grendelde de deur en schoof de gordijntjes stijf dicht, want zij wilde niet
gestoord worden. Als zij dan voor haar schoone velletje papier zat, was het haar bijna
zoo plechtig te moede of zij in de kerk was. En dan begon het zware werk. Haar hart
was tot berstens toe vol van onmetelijke liefde voor haar jongen daar in de verte, en
daar zat zij met haar vingers krampachtig stijf om de pen en wist niet, hoe zij iets
van al die liefde zou uiten. Met moeite schreef zij dan eerst ‘geliefde zoon’ en de
weinige afgemeten zinnen, die dan volgden, deden niets vermoeden van de
hartstochtelijke liefde, die het hart van de schrijfster vervulde.
Eindelijk kwam de eerste brief van Stephen, kort voordat Aart hem voor den
eersten keer ging halen; Mijntje zou hem dan weer wegbrengen. Hij schreef, dat hij
moeder wel alles vertellen zou, want dat hij zooveel te vertellen had, dat moeder
hem wel niet gelooven zou. Voor de komst van Stephen maakte Mijntje haar huisje
zoo mooi mogelijk. Zij had wel gezien hoe zindelijk en frisch alles in het gesticht
was en haar jongen moest zoo weinig mogelijk verschil merken. Zij boende en poetste
en genoot er onbeschrijfelijk bij. Nog maar een paar dagen en hij zou weer bij haar
zijn, o, die zaligheid!
Eindelijk was de heerlijke dag gekomen, zij had hem terug haar lieven jongen, zij
zag weer zijn geduldige gezicht, zij hoorde weer zijn vriendelijke stem. O, dat zij
hem nu niet houden kon! Maar daar wilde zij in't geheel niet aan denken, nu enkel
genieten van zijn bijzijn! De eerste dagen genoot zij dan ook zonder bijgedachten
van de opgewekte verhalen, die zij te hooren kreeg. Stephen raakte er niet over
uitgepraat zoo heerlijk hij het in 't gesticht had en wat hij niet alles al geleerd had.
En hoe heerlijk de zanglessen waren en dat verscheidene van de meesters zelf ook
blind waren en dat ze toch zoo verschrikkelijk knap waren. Met de grootste
opgetogenheid vertelde hij alles.
Toen hij er een week was, zat hij eens in het tuintje stil voor zich uit te staren.
Mijntje keek van uit het huis opmerkzaam naar hem, het was net of langzamerhand
de uitdrukking op het gezicht van haar jongen droefgeestiger begon te worden.
‘Steffie, me jongen, riep zij, waar denk je aan’?
‘Moeder, in Grave denk ik er nooit aan, dat ik blind ben’.
Het was de arme moeder of er een mes in haar hart werd omgekeerd.
‘Verlang je terug naar Grave, weg van moeder’, vroeg zij bedrukt.
‘Nee moeder, ik ben wel blij, dat ik bij je ben, maar ik heb hier niets te doen, zoo
komt 't’.
En de zachtaardige, fijngevoelige jongen deed zijn uiterste best niet te laten merken,
hoe hij er naar hunkerde weer bij zijn lotgenooten te zijn, maar zijn moeder zag het
toch wel en het was of zij den grond onder zich voelde wegzinken. Die vacanties,
waar zij alles van gehoopt had, voor Stephen zouden het dagen worden, waar hij
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tegen opzag. Het was wel zooals zij al dadelijk gevoeld had, toen zij hem in het
gesticht tusschen de anderen zag staan, hij deinde van haar weg, het was of zij op
een oever stond en hij al verder wegdreef, tot hij in een wereld zou zijn aangeland,
waar zij geen toegang had.
Na afloop van de vacantie bracht Mijntje haar jongen naar het gesticht terug en
toen nu de poort achter haar dicht ging, was zij nog veel bedroefder dan den eersten
keer. Zij wist het, al had haar jongen nog zoo hartelijk afscheid van haar genomen,
hij was blij weer in het gesticht te zijn, waar zijn
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droevig lot zooveel gemakkelijker te dragen viel.
Verscheidene jaren achter elkander ging het zoo.
Stephen kwam iederen zomer vier weken thuis. Zijn moeder telde de dagen van
zijn vertrek tot zijn terugkomst en als hij er was doorstond zij duizend kwellingen
uit angst te moeten merken, dat hij naar het einde van de vacantie verlangde. Hij
bracht nu altijd wat werk mee, hij leerde matten en mandjes vlechten, en dat hield
hem wel bezig, maar het was toch maar al te duidelijk, hoe tevreden en zachtzinnig
Stephen ook thuis was, er kwam telkens een glans van geluk op zijn gezicht, als hij
van zijn vrienden en lotgenooten in Grave sprak.
Toen hij voor de laatste maal weg zou gaan zei Mijntje:
‘Als je nu terugkomt, Steffie, ga je niet meer weg’.
Zij keek hem strak aan om zijn gedachten op zijn gelaat te kunnen lezen en zij zag
hoe hij krampachtig probeerde zijn gezicht in bedwang te houden, maar het gelukte
hem niet, hij schrok zichtbaar.
Toen hij zich hersteld had, zei hij zoo opgeruimd mogelijk:
‘Ja moeder, dan kom ik bij jou. Er zijn er anders ook wel, die voor goed daar
blijven, dat mag je als je met werken de kost verdient’.
Daar was het gevreesde, het ontzettende, dat zij altijd boven haar hoofd had voelen
hangen. Voor goed zou hij weggaan! Zij had het altijd wel gevreesd, maar het zoo
zeker te zien aankomen, was toch nog veel erger dan het vage voorgevoel geweest
was.
‘Maar dat zou jij toch niet willen altijd van moeder wegblijven, wel?’
‘Nee, moeder, ik kom bij jou,’ zei de arme jongen heldhaftig en trachtte blij te
kijken, maar Mijntje zag het, hij beefde van inspanning om zich niet te verraden. Het
was een reuzenoffer, dat hij bracht. Daarginds voelde hij zich gelukkig, daar leed hij
niet onder zijn gemis en bij haar was hij een uitgestootene, een die anders was als
alle anderen, een ongelukkige, een minderwaardige, een arme blinde!
En zij wist het, zoodra hij weg was zou er een reuzenstrijd voor haar beginnen.
Zij zou 't over zich moeten verkrijgen hem daar te laten. Haar heele leven zou
veranderen, versomberen, want zijn terugkomst voor goed zou niet meer als een ster
van blijde hoop voor haar uitschijnen. Hij zou misschien nog wel eens komen, maar
zijn thuis zou niet meer bij haar zijn en hij zou hoe langer hoe meer van haar
vervreemden.
O, dat arme gefolterde moederhart! Moest het zich dan heelemaal opofferen, niets
voor zichzelf wenschen, niets voor zichzelf nemen, moest het vrijwillig geheel afstand
doen?
Voordat de strijd nog volstreden was wist zij, dat zij overwinnen zou, dat zij haar
jongen zelf voor zou stellen te blijven, waar hij zich gelukkig voelde, maar zij leed
oneindig. Menigmaal dacht zij iederen dag ‘als ik niets zeg, komt hij thuis’ en dan
verbeeldde zij zich een poosje gerust en tevreden te zijn. Maar spoedig verwierp zij
die gedachte weer. Het denkbeeld hem treurig te zien was haar ondragelijk. Dan
liever hem weten in de verte met het blije lachje op zijn lief gelaat.
En zoo worstelde de arme moeder door den winter heen en de tijd, dat zij een
besluit moest nemen, kwam al nader.
Het werd haar bespaard.
Vroeg in 't voorjaar werd Stephen ziek. Hij was nooit sterk geweest en nu sloopten
de hevige koortsen, waar hij door aangetast werd, zijn krachten in weinige dagen.
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De berichten van den directeur werden verontrustend en Mijntje had juist besloten
naar haar jongen te gaan kijken, toen een telegram de ouders riep zoo spoedig mogelijk
te komen.
Dat was een vreeselijke reis!
Aart en Mijntje kwamen juist nog bijtijds om hun jongen te zien sterven.
Hij werd in Grave te ruste gelegd.
O, had de door smart gebroken moeder hem nu maar mee kunnen nemen om hem
in Laren te laten begraven, maar daar was geen denken aan, arme menschen, als zij
waren!
Zij moest hem achterlaten en toen zij dien droeven avond weer in haar stille huisje
zat, voelde zij het met verterend schrijnen: het verlangen naar haar jongen, dat de
hoofd-
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inhoud van haar leven was geweest, dat aan haar geknaagd had, dat haar gemarteld
had en dat voor niets anders plaats gelaten had, het zou net zoo blijven bestaan. Nu
zou zij verlangen naar zijn graf. Het was of het laatste wat er nog van hem was, haar
nu ook nog onthouden werd. Kon zij daar nu maar heengaan zooveel zij wilde, daar
bidden en aan hem denken, dat zou haar rust gegeven hebben, maar dat lieve graf,
het was zoo ver, zij was er maar zoo kort geweest en wist al haast niet meer, hoe het
er uitzag en het was toch het aller állerlaatste, dat er van haar jongen op aarde was!
Zij begon dadelijk op de gewone manier te sparen voor de jaarlijksche reis, want
zij wilde er heen, anders hield zij 't niet uit. Een jaar na Stephens dood ging zij dan
ook met Aart naar Grave en daar stonden de ouders aan het stille graf.
Ach, wat was het weinig om daar te staan na dat brandende verlangen van een
heel jaar en toch kon zij haast niet weg van het plekje. Zij wist het maar al te goed,
als zij weer thuis was, zou zij alleen leven in het vooruitzicht daar weer te staan.
De volgende jaren wilde Aart niet, dat zij gingen. Met de verdiensten was het
schraal gesteld en zoo vond hij het zonde van het vele reisgeld. Dat was
verschrikkelijk voor Mijntje, maar zij gaf het plan niet op. Zij dacht er voortdurend
over en spaarde stilletjes cent bij cent om toch te kunnen gaan. Toen zij buiten weten
van Aart het geld bij elkander had, zeide zij er niets van en ging ook niet. De
mogelijkheid te kunnen gaan troostte haar, zij kon er nu altijd aan denken en het lag
voor haar. En zij wist het, als zij teruggekeerd zou zijn van den droeven gang, dan
zou het verterend verlangen weer ondragelijk worden.
En zoo leefde zij voort, geslingerd tusschen haar onuitsprekelijk verlangen om
nog eens aan het graf van haar jongen te staan en haar angst om er geweest te zijn
en dan niet meer te kunnen gaan. Dan zou het allerlaatste, dat toch zoo bitter weinig
was, vervlogen zijn, 't laatste zwakke zichtbare schijnsel van 't goddelijke vuur, dat
haar moederhart verwarmd had.

Een keuze
door Frits van Loon.
‘Dag Moe’. Binnen is ze, doet de deur gauw dicht, met een dof klapje.
‘Niks gekomen? - Ja, wacht maar, 'k zie het al!’
Ze was al bij den brief, die in háár hoekje, hel blank op de groezelig-duistere tafel
lag.
‘Je kunt niet zien, kind. 'k Zal de lamp opsteken.’ Weg dribbelde kleine moedertje,
met voorzichtige pasjes over den scheefloopenden vloer, om van den
schoorsteenmantel lucifers te grabbelgrijpen.
Riek had niet gewacht. Vlug had ze de gordijnroe gegrepen en in één ruk die
stijfgezet tegen de raamroede, dat als een wit zeil het gordijn nu de kamerruimte
instak, waar stille schijn nog vlug vergleed over de duistere dingen.
Ze las al. Buiten verging de rossige avondhemel in gladde geeling, die wijd het
luchtruim omvaamde Kalm en glad groende de weide, van vóór het raam weg tot ze
aan den einder zich wikkelde in den blondwazigen sluier, die als afgerold, uitgegleden
scheen van den geelen wolkschijn.
Wat schreef hij weer mooi. Altijd wist hij haar zoo leuk van alles te vertellen. En
't ging hem zoo naar wensch. Nu al schreef hij van oversparen, en hij was er pas.
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Wat het daar toch een goed land was. - Toch zou ze graag weer bij hem willen zijn.
- Maar hij deed het immers voor háár.
Ze speurt den brief door, hapt heele brokken tegelijk op, kwalijk de woorden
lezend, toch snappend den zin, doorvoelend de beteekenis. Grooter strekt ze haar
oogen open, moeilijker leest ze, want het wordt duister en nog is ze er niet door. Hij
schrijft altijd zoo heerlijk veel, maar 't is zoo klein en op dat dunne papier zoo moeilijk
leesbaar.
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Een teer licht droomt de lucht door. Het geel is vervaagd tot wondersprokige
lichtsiddering, die zilverig-grauw uitdoomt den horizont langs.
Nu heeft ze alles gelezen. Een mooie brief was het weer. Nog trillert het in haar
van blije genoegens. Gelukkig is ze met hem, den flinken jongen, haar lieven durver.
Heerlijk is alles; hij komt haar halen, en gauw al!
Blij lacht ze, de groote koelblauwe oogen schitterend de invloeiende duisternis
toe. Leunend de kleine rechterhand op 't raamkozijn, met de linker
zenuwachtig-spelend den brief befladderend. Wonderlijk lichte verschijning van
blije liefheid in 't leven stond ze bij het raam in onbewusten staar naar het smeltend
teere licht. Donker bevlokt lag de kamer achter haar, met ongewisse glinsteringen
van glanzige stoelruggen en plasserige plekjes kopjes-wit. Als ingehouden stilte
rustte in de kamer. Riek alleen stond stom-sprekend in de volle zachte lichtomglijding.
Haar hooge verrassingsblijdschap trok terug, en liefheid van goed-zijn-zoo dreef er
nog.
Al bijna een jaar had ze hem niet gezien, alleen zijn portret kunnen bekijken. Hij
zal wel veranderd zijn, misschien is hij nog steviger geworden, met grooter snor en
bruiner gezicht. Zoo stil als ze nu stond, was ze met hem zoo vaak geweest, als zij
dicht tegen hem aanleunde. Dan had hij haar gestreeld, heel stil en zacht over de
haren, en haar handen. Zijn hoofd was dan wat voorovergebogen. En dan zei hij
niets. Nu moest hij óók zoo bij haar wezen, 't zou heerlijk zijn, nu 't buiten zoo kalm
was: 't land blond onder den dauw, alles in neerglijdende donkerte, een paar koeien,
zwarte plekjes boven het bedauwde land uit, den kop traag gebogen.
Kwam hij nu maar hier! En uit haar zoo leed- zoo lief-bedrukte borst, snikte ze
even van verlangen, angstig, nu ze in de avondstilte alléén moest zijn. - 't Zou
misschien nog wel twee jaren duren. - 't Was wel voor háár, dat hij weg was, maar
toch zoo verdrietig!
‘Kom, Riek, laat 'k nou maar licht maken.’ En ketting-krakend knarste moeder de
lamp omlaag en streek er met de laaiende lucifer een traag verrijzende vlam in.

II.
Hel viel het licht in groote plakken op de ronde tafel, waarover bruin het zeil kleurde.
Slechts de witte melkkan kaatste glimmend in dien rooden schijn-neerslag; kopjes
en suikerpot - in 't midden - druilden vuilwit weg in den donkeren schijn, die, door
den klam-dikken ballon gezogen, moeilijk de verdere kamerdingen zocht: de wanden,
weggeweken, in ondoorzienlijke duisternis, stoelen en vloerdonkering, slechts te
raden.
Vrouw Siebels schilde er aardappelen: vlug met haar bewegelijke witte vingers
den aardappel om-en-omme draaiend, dat hij er naakt-blank onderuit kwam en ze
hem ‘plok’ in den pot klokte.
Riek, dicht bij de tafel, dat de volle lichtgloed op haar handen plonsde, verstelde
haar kleeren. Ze was nog in blijheid om den ontvangen brief, met haar gedachten zat
ze zoo lekker knus, aldoor bij hem. 't Was stil in haar, met een zacht gesuis van
liefheid als vaart door weemoedig grijs-groen boomgeblaart. Altijd diezelfde gedachte
streed in haar: bij hem zijn, bij hem. En ze zag geen voldoening voor haar verlangen.
Hij kwam niet, nog lang niet. - Dat ze zoo heel hevig naar hem verlangde, wilde ze
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niet schrijven. Zou hij er niet bòos om worden, dat ze niet zóó sterk was, zijn
afwezigheid, en juist vóór háár, te kunnen dulden!
Maar nu had ze weer iets van hem: letters, die hij had geschreven, papier, waarop
zijn haud had gelegen en zijn oogen naar hadden gekeken, en de enveloppe, die hem
langs zijn snor gegleden was bij 't dichtlakken. Dat was weer heerlijk. Daar kon ze
weer een paar weken haar gewone leventje op wegdroomen: overdag op 't atelier,
flitsendsnel goedstoppen onder de zwaai-vliegende machine, onder een stommelend
gedruisch als van aanrollende aardbeving, en 's avonds hier bij moeder, wat helpend,
meer die troostend om ziekte en ruwheid van Loo, haar grooten broer.
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Die zat nu, zijn borst tegen de tafel gedrukt, kalm zijn boek te lezen. Zijn groote
zwarte baard zwol over tafel, met pleizier speelde hij met de krullerige stekelige
haartjes. Zijn denken gespannen volgde hij het verhaal. Zoo zou hij wel willen blijven
doorlezen. Den geheelen dag, al sedert jaren, als 't licht kil en groot over de dingen
stond, kon hij niet rustig zijn, haastte het in hem. Niets was er mooi en belangrijk,
alles even klein en pietluttig. 't Lezen ging dan bijna ook niet. En wat moest hij anders
doen? Werken kon hij niet, al moest hij van den dokter. Maar hoe het te doen? Liep
hij een kwartiertje, dan was hij dood op, trilde alles in hem, moest hij zich vastgrijpen
om niet te vallen. Hoe kon hij dan, als vroeger, de ladders opklimmen om te verven.
Hij zou er van af slaan, voor hij goed en wel boven was. En lager werk ging ook niet,
dat had hij ook al geprobeerd. Zwaar was hij en vet, maar dat was geen kracht. - En
dan die haast in hem. Eeuwig joeg het er, vooruit, wat anders; zijn denken hing geen
seconde op hetzelfde. En dan die angsten er nog bij. Van morgen nog liep hij in huis,
rommelde zoo wat voor zijn moeder, beeldjes afstoffen, stoelen afvegen. Hij bukte
voorover om zijn doek over de pooten van den stoel te halen. Kon hij 't spit niet in
zijn rug krijgen? Dat deed zoo machtig zeer, zeiden ze. Dan moest er iemand op je
gaan staan, tot het kraakte in je lijf. - Daar was het al! Ou, of ze hem dwars door zijn
rug sneden. Zoo maar blijven zitten, rechtop loopen kon hij toch niet. God, wat was
dat benauwend! Zijn borst deed hem ook al pijn, beklemde hem. Zou het dan een
borstbeklemming zijn? Dan ben je dadelijk weg. En dan? Benauwder drukte het in
zijn borstkas. Hij ademde zoo moeilijk. - Klopte zijn hart nog?
Toen was de deur opengerukt en de krant binnengegooid. Van schrik was hij
opgesprongen, stond nu flink rechtop. En begreep. Hij had zich weer laten nemen!
Die ellendige gedachten, nooit was hij er zeker van. Alle dagen ging het zoo. Was
hij maar dood gegaan, dan was het uit. Neen, niet. Leven wilde hij, genieten als
anderen. En eerst vechten tegen dien onzin, dien belabberden zotteklap.
Langzamerhand was het weer overgegaan, maar den heelen dag had hij moeten
vechten, om niet met zijn gedachten er weer heen af te dwalen. Beroerd was hij er
door geweest, ruw en opspeelderig, en zijn moeder had hij weer afgesnauwd.
Die, zwijgend, schilde steeds. Zij was er al aan gewoon en wist wel, dat hij het
niet meende. Maar 't hinderde haar toch steeds. De woorden, die hij zei, dàt was het
niet. Maar, dat hij ziek was, zoo zonder moed, paf-neergeslagen den geheelen langen
dag op een stoel of in bed. En 't onbegrijpelijke, dat dokter hem altijd aan 't werk
wilde hebben, de straat opjoeg, waar hij niet wìlde loopen, omdat hij 't niet kon, als
hij zei. Nooit wist ze, wie ze gelooven moest. Want daar ze zelf ook niets aan hem
zag, wilde ze hem wel vaak er uìtsturen, 't huis uit, de frissche lucht in, waar hij ook
afleiding zou vinden voor zijn pijnen en akelige gedachten. Maar dan keek hij haar
zoo smeekend-weemoedig aan met zijn groote zachtblauwe oogen, die haar vroegen
als bescherming, vergeving voor niet-kunnen, en in hun smeekingen vastlegden de
zekerheid van zijn onmacht, dat zij hem begreep, meevoelde met hem het
verschrikkelijk-pijnigende van hem omjagende gedachten, waarin hij geketend lag.
Dan was ze wel vaak snel weggevlucht naar den zolder om er haar wanhoop uit te
snikken.
Vandaag was het ook weer zoo. Den heelen dag had ze niets goeds kunnen doen.
Niets deugde er, en hij vloekte haar maar uit. Het was zoo stil dan in haar kamertje,
haar leventje van wroetende huismoeder viel haar zoo zwaar.
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Gelukkig was die brief van middag gekomen. Dat gaf hàar ook nog wat afleiding.
Nu was Riek weer gelukkig. En daàr dacht ze dan maar steeds aan. Toch was dat
voortdurende zwijgen ook verdrietig. Dàt was kleine jaloerschheid, dat wist ze wel.
Ze wou heel graag haar dochter gelukkig zien, maar haar laten weggaan, en zoo heèl
ver naar Amerika, dàt zou ze niet kunnen, niet wìllen, al moèst het eigenlijk.
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En haar zenuwrimpelig gezichtje, rood begloord door den hellen lichtval, scheen
haar stil verdriet uit, en pinkelend uit haar oogen kwam de angst, alleen te worden
gelaten met Loo, aan wien ze niets had, en dien ze niet begreep.
Riek, al was ze in haar blijheids-stemming, bemerkte het wel. Heerlijk was haar
die stilte eerst geweest, waarin ze kalm kon dóórdenken, in één gedachtenloop, over
Roel, en haar herinnerinkjes nog eens leven. Maar eindelijk toch woog dat zwijgen
op haar, lasten-zwaar. En moeder schilde steeds, starend naar de aardappelen, die in
haar handen òmrolden.
Ze klaagde nooit tegen Riek, die toch wel raadde, dat ze veel verdriet had om Loo.
O, ze droeg het zoo goed. En was altijd nog zoo vriendelijk voor hem. Dat goede
kleine moedertje, dat alle dagen nog zoo werkte. Jaren deed ze 't al. Dáárdoor was
ze verrimpeld, ìngeschrompeld, dat ze veel kleiner scheen dan vroeger. Krom liep
ze, maar steeds bleef ze even vlug; en altijd bij de hand, als er wat te verdienen viel.
Loo was ingedommeld over zijn boek.
Moeders laatste aardappel was sputterend in den pot geklokt, vergeefs had ze
woelend tusschen de kronkelende schillen gewriemeld; was opgestaan, om die weg
te doen, den pot in de kast te zetten.
Toen, haar werk bijna klaar, door de stilte moe-slaperig, was Riek óok opgestaan,
en na zacht-vriendelijken nachtzoen naar haar slaapkamertje gegaan.

III.
Ze zat dan van middag eens heerlijk. Dat waren van die enkele daagjes in 't jaar,
waar ze zoo sterk naar verlangen kon. 't Gebeurde zoo zelden: vacantie had ze niet
op 't atelier. Slechts als 't feestdag was voor haar Roomschen patroon, kon zij thuis
blijven. Al weken had zij haar gedachten op dien Dinsdagmiddag gericht gehouden.
En van-morgen, bij het wakker worden, had het al met vollen stroom haar denken
overgoten: vrij zijn, den geheelen dag thuis. Het was wel jammer, dat moeder nu
juist niet thuis kon blijven: ze hadden samen zoo gezellig kunnen zitten.
Langer dan anders was ze languit gestrekt blijven liggen op haar bed, luisterend
naar het doffe gestap van voorbijgangers, het rommelen van komenden trein en 't
zware basgetoet van een stoomboot in de verte. 't Klonk haar alles zoo geheel anders
dan gewoonlijk: ze kon er nu zoo lekker van genieten.
In haar feeststemming had ze den geheelen morgen verder haar werk gedaan; met
blijzacht liedjes-gezang vlugger zich reppend, nadat moeder vertrokken was.
Nu zat ze dan. Brieven van Roel had ze uit haar kastje genomen.
Kalmpjes strooide ze met glimmend suikerlepeltje een gutsje van suikertjes in
haar kopje, goot toen, uiterst oplettend, omdat het zoo leuk was, dat klein-innige
gedoe kalmpjes in je eentje zelf te werken, wit-geel plompje melk klokkend daarop,
en kletterend klaterde er de breede geelglanzige theestraal op. ‘Zoo. Niet te vol. Nu
roeren.’
Nu zou ze van middag eens heerlijk al Roels brieven nagaan. Ze waren allemaal
zoo mooi, ze wist heusch niet, welke de mooiste was. Die eerste had hij op de boot
geschreven, daar stond zooveel van de reis in. Dat zou toch wel aardig wezen, om
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ook eens te zien: dagen achtereen niets dan golven. Maar zou ze misschien niet bang
zijn? Want het was natuurlijk heel anders, dan wanneer ze hier naar de wolken keek.
Die waren wel hoog en zoo groot, dat ze zich zelf maar klein vond, heel erg klein,
zoo laag onder ze weg. En dan werd ze ook wel eens bang: alles zou er met haar
kunnen gebeuren, en, ze was zoo klein, ze zou niets kunnen terugdoen! Maar als ze
dan om zich keek, was het weer over geweest; daar waren de huizen en de landen
en de goeie boomen. En op zee zag je niets dan water, en lucht....
O, Roel hield toch wel erg veel van haar, dat kon ze uit elken brief zoo heerlijk
merken, vooral uit dien eersten: hij was zoo alleen geweest; misschien had hij wel
even om haar gehuild, zooals zij zoo dikwijls om hem.
Nog een jaar misschien, of nog korter, dan zou hij terugkomen, om haar te trouwen.
Of zij zou naar hem gaan. Bij hem leven, altijd met hem samen zijn!
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Kleine angstdrukjes voelde ze in zich, ondanks haar verlangen naar den tijd, die ook
haar diep-gevoeld lijfsverlangen zou voldoen, dat haar vaak zoo lastig drong en
rusteloos deed zijn. Dicht bij zich wou ze hem hebben; altijd dicht bij, haar mooien
flinken Roel. - O, die eerste zoen, dien ze weer krijgen zou. Zóó zou die zijn: als iets
angstig-gevaarlijks plots op haar afkomen, hun lippen diep-gezogen vlak tegen elkaar,
en dan, als vroeger ook gebeurde, zou ze licht worden, of ze zweefde, niets voelen
dan de klamme, stijve lippendruk, en alleen zien: zijn oogen, en zijn bruin gezicht
met een enkel koddig rimpeltje er op getrokken. Sidderen zou ze, een hevige
angst-blije rilling; leefde ze dan, of was ze er, al zwevend, niet meer?
Daaraan nu niet denken. Ze moest juist kàlm blijven. Dàt gaf haar de heerlijkste
stemming, die ze het gemakkelijkst en genotvolst dragen kon. Ze zou zich inhouden,
om niet zoo hevig naar hem te verlangen.
Nu de brieven maar wat weg leggen, en wat uitkijken, over het land, en in de kamer
rondkijken.
Hé, ja, een mooi portret wel, dat van moeder. Echt, zooals ze alle dagen was, stond
ze er op, een beetje treurig, door haar steeds-zorgen, en ouwelijk van veel gewroet.
Als ze trouwen ging, zou ze moeder kwijt wezen, dan zou ze haar nooit meer zien,
zij in Amerika, moeder hier.
Nu ze naar het portret keek, was het haar zoo vreemd. Ze wist het al lang en vaak
had ze er al met moeder over gesproken. Maar nog nooit had ze zóó duidelijk, zóó
als binnen scherpe lijnen gezien: dat ze weg moest, voor áltijd. Na haar trouwen zou
ze moeder nooit meer zien.
Een snikje schokte in haar op. God, dàt kón toch niet. Maar hoe dan? Met Roel
ging ze mee, dus moeder bleef hier, en Loo, en het huis.
Nu ze zoo stil heel alleen hier zat en alles zoo knusinnigjes om haar heen stond,
voelde ze 't pijnigend-sterk, hoeveel ze wel van alles hield. Ook van het huis hier.
Die donkere kast, wat stond ze er niet lief! En 't eenige schilderij, 't was al oud en 't
papier grauw-vuil in plaats van wit. ‘De verwoesting van Sodom en Gomorra’ stond
er op. Aan den anderen kant hingen de portretten van moeder en Loo, vader in het
midden. Die zou ze dan óók niet meer zien. En van 't zindelijke kamertje moest ze
weg. Dáár waren de huizen véél mooier, had Roel geschreven, en heel groot en ruim
om in te verdwalen. Maar die goeie dingen hier zou ze dan toch maar kwijt zijn.
Ze werd droevig en bedrukt. Ze voorvóelde, dat het haar zoo erg moeilijk zou zijn.
Alles beschouwde ze langzaam en innig, of ze 't nu al voor de laatste maal zag. En
daarna ging ze in den grooten zwaren album, die in een hoek op een afzonderlijk
tafeltje pronkte, de portretten zitten kijken, veel denkend bij elk herinneringsplaatje,
aan de droefheid, dat ze weg moest.
Toen het donker geworden was, had ze naar buiten gekeken. Dàt zag ze dan ook
niet meer. Telkens dacht ze dat nu, als ze zoo iets bekends opmerkte.
Vaal en zwaar woog de najaarshemel over het duistere groene gras. Donkerte
school er in de koolplanten, schoof tusschen de aardappelbladeren. Ruggebogen, de
knieën op de aard gezakt, woelde een arbeider den losgespitten grond om, graaiden
zijn handen onzichtbaar onder plantenduister de vaal-witte aardappels omhoog.
Telkens schokte zijn rug, of hij met zeere inspanningrukjes zich tot werken dwong.
't Was haar een droef gezicht in de kalme als eenzame neerzijging van nacht-duister
uit grauw-gewolk, dat somberde in egale groezelvuile doodschheid. Twee eenden
waggelden met de platte pooten over 't groene gras. Lollige beesten vond ze 't altijd.
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Zoo graag mocht ze stukjes brood naar ze toegooien. Altijd had ze dan evenveel
pleizier om de woest-onbehouwen sprongen van de vraatzuchtige beesten, vooral
als ze, hap, den grooten bek open, de stukjes opslokten.
Zouden daar óók eenden zijn? Gek, ze wou naar Roel, en toch, - 't liefst was ze
maar hier gebleven. Hij moest terugkomen, dan konden ze hier gaan wonen. Er was
hier toch óók wel brood te verdienen. En ze eischte niet zooveel. - Zou ze het hem
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vragen? - Of 't niet doen? - 't Was wel gek, want eerst had ze het toch zelf goed
gevonden, toen hij wegging.
In dezen stillen, donkeren avondval, nu het duister al voetje voor voetje de kamer
intripte, voelde ze zich, vol angst, zoo ingeleefd met alles rondom, dat ze niets liever
wilde, dan zonder de gedachten van spoedig weggaan, ver-diep in zich laten stroomen
de gezellige innigheid van half-duister kamertje en den rond-doomenden schemer
uit den grauwen hemel.

IV.
Hij had haar de groote vraag gedaan. Wou ze overkomen? Het was hem voor den
wind gegaan en hij had nu genoeg overgelegd, om haar te kunnen onderhouden.
Een plannetje had hij ook al gemaakt, waarin hij haar schreef, hoe en wanneer ze
reizen moest. Geld zou hij haar spoedig oversturen.
Die brief had haar overvallen. O, ze verlangde wel naar hem, ze wou wel graag
gauw komen. Maar - ze moest dan weg, alles hier achterlaten.
Ze had haar best gedaan, zich losser te maken van wat haar omringde: Roel ging
toch boven moeder en haar huis, haar meubelen, met al de kleinigheidjes, waarvan
ze hier zooveel hield, zou ze daar toch ook krijgen.
En dáárop waren haar gedachten steeds teruggekomen, was Roel maar hier, in
haar stadje, of in een andere plaats, niet zoo ver weg, dan zou ze geen oogenblik
geaarzeld hebben. Moeder zou ze dan nog eens kunnen terugzien en de omgeving
hier ook.
Maar alles was ze nog vaster aan zich gaan voelen, als waren al de kleine dingen,
die haar omringden, voor haar onmisbaar.
Zou ze ook wel dúrven: alleen zoo'n verre reis maken!
En dan moest ze eens de boot missen, of den trein. En wie weet, met wat soort
menschen ze al dien tijd op die boot zou zijn.
Ze had er moeder overgesproken, en die vond het oòk niet goed. Neen, Roel moest
zelf maar komen, om haar te halen, 't kostte wel meer geld, maar zóó stond ze haar
dochter niet af.
En nog een heeleboel meer had moeder gezegd; zonder te willen, duidelijk blijken
latend, dat zij ook erg, heel erg, tegen Rieks weggaan opzag.
Die had geantwoord, dat ze niet dorst, moeder haar niet alleen reizen liet. Hij moest
maar overkomen. Het spijt haar wel erg, schreef ze er bij, dat ze dan zooveel langer
bij elkaar vandaan zouden blijven.
Toch hoopte ze, heel in stilte, zonder het zich te bekennen, dat hij nog niet zoo
dadelijk zou komen. Want kon ze hier zoo maar weggaan? Ploeterend moedertje met
lastigen zoon achterlaten? En àl kleine liefheidjes van huis en stadje?

V.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 20

Vroeg was Loo al wakker. Hij had slecht geslapen. Wel tien keer op zijn minst was
hij dien nacht òpgeschrokken. En telkens door diezelfde droom: Een doosje had hij,
met een deksel er op. Dat hield hij stevig vast, zijn hand er onder en zijn duim erop.
En als hij die duim ook maar even losliet, dan sprong, met een schok, het deksel
omhoog en kwam er een klein levend ventje uit. Het was heelemaal naakt en zoo
hard en koud als marmer. Nòg moest hij aldoor rillen om dat witte koue van zijn lijf.
En als het ventje dan overeind stond, met zijn klein kopje, zoo groot als een geele
stuiter, begon het er mee te knikken, dat hij er akelig van werd, met een woede, als
om alles kapot te schudden. En met zijn lange, stokkerig witgele armen, sloeg het
rond en draaide en rolde met dien kop. En alles zoo wit, ijskoud wit. Als het dan op
het hevigst lawaaide, dat alles bliksemsnel ging, stootte het een gil uit, krijschend
om zich rond, een langgerekte gil, die snerpte en sneed, schril door zijn hoofd heen.
En nu zag hij dien killen kerel nog. Hij waschte, en kleedde zich, maar altijd dat
schrikkelijke. Zoo leeg voelde hij zich in 't hoofd, het krabbelde en kriebelde er met
veel beweging en geraas.
Het jonge licht deed hem toch goed, hij
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werd zelfs blij, het angstige van den nacht was immers weg. En bang voor vallen,
voor inzakken, als anders, voelde hij zich ook niet. De zon scheen zoo zacht-geel in
den morgen, alle duisternis van den nacht was voorbij; genieten moest hij van het
mooie weer.
Toch hinderde hem onder de wandeling steeds meer die koude kale kerel. Daar
vóór zijn oogen, tegen het groen aan van de boomen, zweefde hij maar àl met hem
mee in het woest ronddraaien van het popperige lijfje, waaraan alles zoo bewegelijk
was, dat het maar wildweg uitsloeg, als in onhoudbare woede.
Hij wou het verjagen, en ging met opzet naar de beelden kijken, die stil stonden,
weerkaatst in het water. Hij telde de huizen aan den kant. Waren er in 't water oòk
zooveel? Een, twee, drie, vier. Ja, allemaal. Leuk wel, die uiterste punten, waar de
daklijnen samenkomen. Het tweede trilde, door dat die jongen aan den wal met zijn
stok in het stille vlak geroerd had. Nu werd het al minder. Maar het wou niet heelemaal
stil worden.
God, daar draaide dat kereltje óók weer rond. Al woester. De naakte, gladde armpjes
sloegen door de lucht. Nu zag hij het op het water. 't Was toch onzin, 't kón toch niet.
Die gedachte aan de droom moèst weg. Het kriebelde en liep er met kleine als
krakende stapjes maar steeds in zijn hoofd. O, dat gekriel, dat had hij zoo vaak. Zou
hij dan gek wezen, of gauw gek worden? En misschien gaan dansen en zingen en
woest wezen, of zich willen verdoen? Te water springen, om zich te verdrinken! O,
dat water, dat gládde dáar, trok het niet, heel, heel erg? Moést hij er niet naar toe?
Daár moest hij in. O God, hij zou er inloopen Weg dan, weg.... En dadelijk omgekeerd,
holt hij met razende stappen naar huis terug. Als hij dicht bij is, merkt hij al, dat het
maar weer angst was. Hij is veel te bang voor doodgaan. Neen, niet dood. Want wat
dan? Zou hij dan in den hemel komen of in de hel. Of is er niks? En voor altijd is hij
dan van de wereld weg. Nooit ziet hij dan de boomen meer, en de huizen, en zijn
moeder niet en de anderen niet. Dat kán toch niet, dat mág niet. Hij zou ze wel willen
aánpákken en vásthouden, dat ze niet weg konden. Want hij woù niet dood, hij wilde
léven! Hij was immers gezond, kón zoo maar niet doodgaan.
Hij zou weer langzamer loopen. 't Kwam alles door die beroerde droom. Nu dacht
hij er weer aan en daar zag hij het weer, dat kille, blanke lijf, waar de armen woest
aan ronddraaiden. God, altijd moest hij denken, altijd, zonder dat hij het wou. Kon
hij maar óphouden te denken. Andere menschen denken toch ook den geheelen dag.
Maar die schijnt het niet te hinderen. Hij dácht maar, den geheelen dag, steeds over
zich zelf. Hij durfde zich kwalijk verroeren. Was er niks met hem? Zou hij niet dìt
krijgen, dàt?
Thuis ging hij dadelijk in den stoel liggen hangen. Tegen de anderen sprak hij geen
woord, maar nam stil zijn boek. Lezen, dat hielp nog; maar stil lezen, dan zou hij
straks beter zijn.
Maar het hielp niet. Bij alle gedachten over zijn boek, speelde hem toch de droom
door den kop, zag hij het kereltje, ofschoon niet zoo helder meer. Zou hij achteruit
gaan? Zelfs rustig lezen ging nu niet. Zou hij weer even erg worden als vroeger?
Maar dat zou hij niet kunnen uitstaan! O, dat in bed liggen, àl maar liggen, weken
achtereen. Stellig, hij merkte het wel, hij werd nooit meer beter. Want niets hielp
hem. Dat liggen had immers ook niets gegeven, dat was nu klaar genoeg. En hij zou
zich doorliggen, dat zijn rug er van stuk ging. O, hij moest er niet om denken Dàt
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was het juist. Dàt zeiden ze hem allemaal. Zeggen, ja, zeggen, vervloekt, die anderen
hadden het wel gemakkelijk. Laten ze eens zeggen, tegen één, die een bloedspuwing
krijgt: ‘ophouden er mee’. ‘Dat kun je best tegengaan’. Dat ging toch oòk niet, hé?
Zijn boek had hij uit de hand gelegd. Wat was hij toch ongelukkig! Hij was zooveel
beter geweest, van morgen nog bij het aankleeden. En nu opeens niets meer van zijn
geluk. Het krabbelde steeds in zijn hoofd, al maar erger.
Languit lag hij nu, het lijf gesteund op de ellebogen. Zou hij wegzakken? Naar
be-
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neden vallen? Alle leven eruit? En stijf liggen, als een dooie visch? Maar hij zou
zich vasthouden, dan viel hij stellig niet, stevig vasthouden - ‘God, zag hij daar de
deur niet meer? Zou die weggaan, voor zijn oogen vandaan? Dan zou hij flauw vallen,
nergens van weten. Met een rùk zat hij rechtop. Dàt mocht niet. Strak staart hij de
dingen aan, ze knellend met zijn blik bij hem te blijven. Ze zùllen niet weg. Hij hoùdt
ze. Wijd de oogen gesperd, staart hij recht voor zich uit. Wat voelt hij nou? Zal hij
vallen, doodgaan? O God, doodgaan? O, dàt niet! Maar rechtuit zien, tellen hoeveel
deuren er zijn. Dàt is mooi grijs. Daar op 't portret staat moeder; ze lacht een beetje.
- Doodgaan woù hij niet. Het kón immers niet. Hij is toch gezónd. - Je hoorde anders
wel meer van die dingen. Dan waren de menschen opéens weg. Zou het met hem
òok zoo gaan?
Hij staat óp, loopt de kamer rond, zwaaiend met de armen en beenen als om te
grijpen. - Hij gáat niet dood, vast niet. 't Is ook zoo verdomd lastig, die beroerde
ziekte. - Maar hij loopt zoo vreemd, of alles onder hem wegzakt. Voelt hij nog dat
hij loopt, bewegen zijn beenen nog onder hem?
Zóo kon hij niet leven. Gek zou hij worden. Niet meer weten wat hij deed, de
menschen àanvliegen.
‘Maar jongen, er is toch heusch niks; dokter zegt immers, dat je heelemaal gezond
bent. Toe, Loo, ga nou kalm zitten, dan betert het wel weer gauw. Ga maar in je luien
stoel liggen, doè dat nou eens.’
Maar moeder had mooi praten. Hij deed het nièt, hij kòn het niet. Het gùtste in
hem, bórrelde in zijn hersenpan, met kriebelingen, of er muizen knaagden. O, hij zou
zich daar wel stompen willen, die rommel daar ìnslaan. Dan was het tenminste gedaan!
- Hij kòn het toch niet. - Hij werd gek, gek!
En hij snikte in zijn mooi-krullende baard. Hij was zoo angstig! Waarvoor wist
hij niet, maar zoo ángstig! Er was wel niks; toch was hij maar altijd bang, dat er iets
gebeuren zou.
Het hoofd in de handen, bleef hij op een stoel zitten snikken. Dat bedaarde wel
wat. - Voelde hij zijn handen wel? Wat waren dat, die groote, grauwe, breeë dingen?
Wat mòest je daarmee?
Alle angst vloog weer uit. Hij kón niet langer.
Ging hij maar dood! Maar hij was gezond, hij zou nog niet sterven.
Dan zal hij 't zelf maken, wat kan 't hem ook schelen! En als hij dood was, was 't
gedaan!
Hij was al overeind, vloog op de tafel toe, waar Riek den boel afwaschte en ook
een broodmes lag, greep het knarsend-stijf beet in de hand, dat hij het houten kantige
heft voelde pijnen in zijn omgrijpen.
Moeder stond al bij hem. ‘Loo, niet doen! Geef het mij. God, wat moet dàt?’
Maar Loo woù toesteken. Het zoù gebeuren. Alles zag hij duidelijk: hij wìst wat
hij doen zou. 't Kòn immers zoo niet langer Steken zou hij. Een beetje pijn voelen,
bloeden, dan was 't afgeloopen. En daarna? Dáar was 't alweer, die malle angst Strak
staart hij, weifelende, toch nog vast het mes omkneld. ‘Loo, kom, laat los! Loo, mijn
jongen.’
Overzenuwd, barstte moeder uit, snibbend, zijn arm nog stijf beet.
Riek, vaal-bleek van schrik, begreep dadelijk wat ze doen moest: hem flink
aanpakken, niet smeeken.
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‘Je zùlt niet, jongen, ga zitten!’ Nóg maar ruwer, moeders zachtheid hielp niet.
‘Je moèt gaan zitten, vooruit!’ En ze scheurde hem aan den schouder, dat hij terugviel,
tòch nog het mes vast.
Hij wankelde in zijn besluit. Hij dorst niet niet leven, niet sterven.
Maar hij zou, verdomme! En zwaaiend trachtte hij zijn arm los te rukken uit de
hand van zijn moeder. Hij zòu toesteken - schraapte plots moeder over den bovenkant
van de pols, dat een scherpe streep daarover kwelde en er droppels bloed vloeien
kwamen tot een vuurrood laagje.
Hij zag - schrikte. Wat deed-ie? Zijn moeder verwonden? Een diepe, lange snik
hokte op in zijn keel. Het mes liet hij los, en tam, zonder wil, liet hij zich wild
scheuren door Riek naar een stoel toe.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 20

134

VI.
Dadelijk had Roel haar teruggeschreven. Hij was wàt boos geweest, dat kon ze
duidelijk merken. Want, schreef hij, hij begreep er niets van; ze hadden het toch
vroeger zoo afgesproken. Hij trachtte haar nog over te halen: ze was toch geen klein
kind, en dat alleen-reizen was warempel zoo erg niet.
En nog heel veel andere dingen meer had hij geschreven, waar ze eigenlijk boos
om had kunnen worden.
Maar ze begreep nu waarom ze niet wegdurfde. Na dien verschrikkelijken dag
met Loo was het plotseling als een kletterende straal water door haar hersenen
gespoten: ze kòn moeder niet achterlaten, en woù niet.
Toen waren dagen gekomen zoo somber van eigen licht, met bange, schrikbarende
vervolging van jachtende gedachten.
Verblindend-helder in alle ruwheid zag ze het nu in: ze zou, om moéder, hier
moeten blijven, nièt naar Roel gaan.
Als ze wakker werd en de brutaal staande dag haar in de oogen klaarde, was haar
vermoeiende denken dadelijk weer werkend, dwarrelde het gevraag dooreen: blijven?
gaan? Lam gevoelde ze zich, ze was maar 't liefst weer ingeslapen, den geheelen dag
door, zonder weten. Want dreigend lag daar de lange eindelooze dag open, dien ze
te vullen kreeg, vullen moèst met haar angsten. 't Was al begonnen, als ze dit wist;
bang rolden haar gedachten naar allen kant: blijven bij moeder? naar Roel gaan?
En onderweg zonderde ze zich af en ontweek haar vriendinnen. Ze wou er steeds
over denken, al wist ze zich besluiteloos.
Op het atelier werkte ze als razend; ze trapte gehaast en onregelmatig, dat als een
stormgeluid het woedende vliegen van haar machine klonk. Zóó trachtte ze haar
gedachten weg te jagen. Rukkend stak ze 't goed eronder, gooide haar wiel rond en
draaide, draaide. Dan, alle zenuwen gespannen, vast haar oogen gericht op het nijdig
naaldengetik, gelukte het haar wel eens die strijddenksels weg te werken, was ze,
door opperste inspanning, bij haar arbeid. Maar bij even gedwongen stilstaan of lang
zamer-gaan woelden ze weer stormend naar voren en treiterden haar erger dan ooit.
's Avonds werkte ze niet meer. In het stil-roodige lamplicht was ze kalmer, en uit
zichzelf bracht ze zich nu de vragen onder de oogen.
Uren dacht ze er dan over, wat te doen, of staarde recht voor zich uit in droomerig
denken. En vaak ook, sufte ze gedachteloos. Zoo moeilijk had ze het zich niet gedacht.
En altijd, als ze Moeder voor zich zag, het kleine stil-verdragende vrouwtje, vaagde
Roels beeld weg, en bijna was er dan vrede: Ze zou blijven, kalmpjes werken, en 's
avonds trachten er wat bij te verdienen. Dan kon Moeder wat minder doen, zou ze
weer wat blijer worden. En Loo zou zich misschien veranderen. Want dat kòn immers
toch, al ging het heel langzaam.
Zei dan iemand iets tegen haar, dan was de kalmte weer verstoord; ópgeschrikt,
staarde ze niet-begrijpend rond, en dan voelde ze zoo droevig weer, dat ze nog kiezen
moést.
's Nachts was het het ergste. Pas lag ze te bed, of het klopte en bonsde door haar
heele lijf. Wat scheelde haar? Overeind zat ze Bommend joeg haar hart of het barsten
zou, droppelend droop het zweet over haar voorhoofd, kleefden haar kleeren aan
haar lijf. Ze moest er uit! En met bloote voeten stapte ze over 't kamertje, lekker
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voelend den kouden vloer, die aan haar voetzoolen plakte. Aan het raam keek ze
naar de sterren en de wolken, dacht daar over en volgde ze met de oogen. Dat bedaarde
haar dan wat en de koelte, die van buiten door het raam trok, deed haar rillen, dat ze
gauw weer naar bed ging, de dekens over zich trok en ging liggen, om in te slapen.
Dat gelukte dan wel vaak. Maar soms schrikte ze op, gillend, want ze zàg hem: Roel,
haar Roel, die haar riep, met zijn handen, en zijn mond, en zijn lijf, zijn groot stoere
mannenlijf. Met gloeiend-verlangend lijf wentelde ze zich rond, drukte persend zich
in de kussens, op de matrassen, onvoldaan bij de koele, zwoele aanraking, hijgend
naar hem.
Hij wou haar hebben, hij had récht op haar. Zij had hem beloofd te komen, had
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hem haár-zelve beloofd. En ze wìlde hem alles geven, zelf alles nemen. Dat mócht
ze ook, en móest ze wel haar arm zwoegend lijf geven. Zij moèst naar hem gaan.
Morgen zou ze 't hem schrijven. Nou maar kalmer zijn.En den volgenden dag was 't weer hetzelfde als den vorigen. Het schrijven stelde ze
uit, ze wou beter nadenken en weten, wat ze schrijven zou, hoè ze 't moeder zou
zeggen. En dàt juist deed haar weer wankelen.
Twee dagen na dien verschrikkelijken dag met Loo streed ze haar moeilijken strijd
ten einde.
Eigenlijk moest ze naar een verjaarfeestje. Moeder en Loo zouden er wel heengaan,
vooral voor Loo, die er wat afleiding zou opdoen. Riek zei, dat ze hoofdpijn had en
slapen zou.
Zoo ver was het dus met Loo, zoo kon hij zijn eigen en Moeders leven in gevaar
brengen.
Alles, wat ze dien middag gezien en gehoord had, leefde als vreeselijke benauwing
haar nog in de gedachten.
Nù moest ze kiezen. En ze zag haar heele leven, hier met Moeder doorgebracht.
Als heel klein kind zag ze zich weer spelen in de straat, stoeien op het weiland, gillend
wegvluchten voor de koeien, die achter haar aankwamen. Den geheelen dag zag ze
moeder niet, want die was uit werken en kwam eerst thuis, als het donker was....
Toen ze negen jaar was, stierf Vader en waren de ellendige dagen gekomen. Moeder
kon niet genoeg verdienen, en vaak moest ze spelen en slapen zonder eten. Geen dag
was Moeder meer thuis. Daardoor kwam het, dat die nu zoo mager was en droef,
met ingevallen wangen en gerimpeld vel. Alles had ze voor haar kinderen over gehad.
Tot 's Zondags toe was ze bezig, en deed dan nog twee wasschen voor de menschen.
En tot zelfs het moeilijkste en vieste pakte ze aan, als het maar geld gaf, om haar
kinderen eten en kleeren te geven.
Nù eindelijk ging alles wat beter. En zou ze nu dat goed moedertje gaan verlaten?
Maar dat mòcht toch niet. Moedertje had zich overwerkt, zich uit elkaar geploeterd
en nu zij veel geld voor haar verdiende zou ze weggaan? Moeder dus weer in de
ellende laten terugvallen? Waar moest die dan van leven? O, was Loo maar gezonder,
kon die maar helpen, dan zou 't wel gaan. Maar dié kostte juist nog het meeste geld.
Neen, ze moest blijven. Haar geld aan Moeder willen geven en tevreden willen
zijn met zijn drieën.
Toch, God het was zoo moeilijk!
Roel! Die voor haar naar Amerika gegaan was, die haar liefhad. En zij hield òok
van hem. Zij verlangde naar hem. En, als 's nachts, hijgde haar jong lijf naar
bevrediging. Roel, haar flinken, mooien jongen. Hèm wou ze, hèm alleen. Ze moèst
hem hebben. - Ze kòn niet.
Het snikte in haar en schuddend schokten huilsnikken uit haar op. Heftig strekte
ze de armen naar haar Roel, haar lieven jongen. Ze wou hem hier bij zich hebben,
hem stevig aan zich drukken, en zoenen, zoenen....!
Ze kòn niet zonder hem! Ze mòest naar hem toe, al moest ze ook alles verlaten.
Dadelijk zou ze maar naar hem toegaan. Opgevlogen, loopt ze haar kamer aldoor.
Ze moet zich nog verkleeden, want ze zal vluchten, al het andere maar hier laten.
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Ze zoekt allerlei bijeen, snikt wanhopig.... Want ze voelt het nu al, ze kàn niet. Ze
zag Loo weer, zooals hij op dien middag geweest was. Dien moest ze toch ook helpen;
en haar lieve Moeder!
Hièr moest ze blijven, troosten, helpen, mee lijden met de anderen.
En Roel dan?
Ze moèst blijven. Eigen lijfliefde en ziel verscheuren, wegslingeren eigen geluk.
Om te helpen hier....!
Toen schreef ze hakkelend een brief en postte hem dadelijk.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 20

136

Kleine liefde
door Herman Middendorp.
De kleine dingen van het aardsche leven
gaan in de ruimte van den grooten dag
verloren, als het fijngesponnen rag
van witte draden die door herfstlucht zweven.
Een nauw ontloken liefde: een lieve lach,
een handdruk en wat woordjes - en héél even
een vage illuzie, droomend saamgeweven
van wat door noodlotsmacht niet wezen mag.
Zooals een sterflits die door 't luchtruim schiet,
maar streept aan 't donkerblauw een heugenis,
zoo trilt er van dit kleine zielelied
een zachte naklank die heel droevig is;
een morgenlucht, die even kwijnend rood staat;
een blauwe bloem, die haast niet bloeit, en dood gaat.
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Boekbespreking.
Uit het leven van een kunstenaarspaar. Brieven van Johannes Bosboom.
Verzameld en toegelicht door Mr. H.F.W. Jeltes. Met portretten en
facsimile's, Amsterdam, S.L. van Looy, 1910
Het zij mij vergund aan te vangen met een citaat... uit De Nieuwe Gids van Mei 1886
Het ‘In Memoriam A.L.G. Bosboom-Toussaint’, vooraan in dat nummer afgedrukt,
luidde als volgt:
‘Ook zij is heen gegaan, ook zij, die jaren lang, sedert een vroeg rijpe jeugd tot in
een groenen ouderdom de vreugde was van de besten onder haar volk. Zij heeft het
beleefd dat twee geslachten haar hunne hulde brachten; het zeldzame voorrecht was
haar, door geen harer tijdgenoten in die mate gesmaakt, dat de jeugd die met haar
middelbaren leeftijd opgroeide, voor hunne ouders niet onder deed in bewondering
en toegenegenheid.
Een derde generatie heeft haar zien oud worden. Oud worden: niet verouderen.
Want ook nu nog zal elk beminnaar der Hollandsche Letteren, ieder die begeerig is
te weten hoever de literatuur van zijn onmiddelijke voorgangers het nieuwe ideaal
is nabij gekomen, verwezen worden naar háre boeken. Zij heeft de besten van haar
tijdgenooten niet alleen, zij heeft de eersten onder hare medeletterkundigen, zij heeft
Busken Huet en Vosmaer en Van Vloten doen berusten in de kunst hunner dagen.
Als men later de literatuur-historie van dit land zal schrijven, dan zal van Mevrouw
Bosboom worden gezegd, dat zij een der weinigen geweest is, die de hartstochten
eener periode in hare werken wisten te belichamen. Een der weinigen, die zich niet
als dilettanten voor hunne kunst hebben gezet, maar zich er tegenover stelden met
den ernst van een ernstige kunstenaarsziel. Want hij heeft de woorden gedwongen
den rhythmus harer stemmingen te volgen, en ze niet naast elkaar geschreven als
doode teekenen eener gehuichelde geestdrift.
Toen zij jong was droomde zij te zijn als Paul van Mansfeld en zij schreef haren
droom in het Huis Lauernesse neer. In haren ouderdom riep zij in het binnenste hare
ziel een Majoor Frans te voorschijn, die een deel der aspiraties deed leven, die zij in
haar jeugd had gevoeld. En tusschen die beiden heeft zij de groote groepen harer
begeerten en stemmingen gekomponeerd en beschreven, in zoovele werken, dat een
menschenleven niet te veel was om ze te doen ontstaan’.
Het was kort, nietwaar? maar het was zaakrijk, krachtig en overtuigd. Geen
opgewonden lofgetoeter, maar een eerbiedige hulde. En vergis ik mij niet, dan zijn
er, nú nóg, velen in den lande, ook onder de jongere en jongste litteratuur-beoefenaars,
die er gretig en hartelijk mede instemmen.
Ik herinner mij een nog warmer woord van den fijnen kunstkenner André Jolles,
dien wel niemand van ziekelijke piëteit voor de litteratuur uit de dagen onzer
grootouders zal beschuldigen.
Niet alzoo Mr. H.F.W. Jeltes, wiens eer biedige en liefdevolle piëteit voor het
talent en de persoon van Johannes Bosboom het voor mij liggend boekje deed
ontstaan. Was het om, bij het ons voor-oogen-stellen van het kunstenaarsp a a r , dat
in zijn titel wordt bedoeld, het volle licht te werpen op het mannelijk deel van dat
paar, en die toch al zoo groote, mooie, innig-aantrekkelijke figuur van Bosboom nog
heller op te doen glanzen door schaduw te brengen over die zijner trouwe
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levensgenoot? Het is niet onwaarschijnlijk.... Met zekerheid vaststellen kunnen wij
alleen, dat Mr. Jeltes het wenschelijk heeft gevonden ons - in zijn notitie bij de brieven
van Bosboom aan J.D. Kruseman - spontaan en ongevraagd zijn opinie mee te deelen
over de talenten der beroemde schrijfster die Bosbooms vrouw was. En dat deze
kritiek, wel verre van geestdriftig te zijn, te niet schijnt te willen doen, dat wat toch
de auteur zelf, zoowel door zijn hoofdtitel als door het citaat uit Busken Huet, als
een soort van motto vóór in het boekje geplaatst, klaarblijkelijk in de eerste plaats
heeft willen doen uitkomen, nl. dat het hier gold iets te openbaren uit het leven van
een k u n s t e n a a r s p a a r , uit de
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echtelijke vereeniging van twee artiesten van hoogen rang. Wij lezen toch op bl. XIV
en XV: ‘Immers, terwijl haar romans ons hoofdzakelijk nog slechts een antiquarisch
vermaak verschaffen en ons genoegen in het historisch-merkwaardige verlevendigen,
schenken zijn schilderijen en teekeningen ons een levend schoonheidsgenot,
waarnevens zelfs de klare openbaring van het verleden, die zij ons geven, iets
bijkomstigs blijft.
Vinden wij thans haar psychologie, zoo al aanwezig, dikwijls ondiep, onfijn, haar
uitbeelding onscherp, onwezenlijk, is in onze oogen het onnatuurlijke, holle,
onwaarschijnlijke, de gezwollen dramatiseering van haar dialogen somtijds bijna
een parodie, werkt zij dikwijls afschrikkend door droge uitvoerigheid en stuitend
door gewoonheid, - bij hem is alles raakheid en levendigheid, frischheid en rijpheid,
rankheid en zuiverheid, volheid en pittige kracht. Bij haar een degelijk, maar niet
gaaf talent, een strenge rechtzinnigheid, een strak behouden, een stroef moraliseeren,
bij hem wel een diepe ernst, maar een steeds wakkere lust, een ruime geest, een zich
de jaren door steeds meer loswikkelende genialiteit.
Voorts, ongetwijfeld, was hij zijn taal technisch in vèel hoogere mate meester dan
zij de hare en, wekt zij wanbehagen door zwaarheid en overdadige aankleeding, hij
bekoort door vlotheid en soberheid.
En toch, al kunnen haar boeken, evenals de saai-brave en bleek-zedige
schilderprodukten der Schmidt's en Van Trigten, nog maar weinig verkwikkelijks
voor ons hebben en al vertoont zij zich daarin meer als geschied-, dan letterkundige,
in den grond meer als een geleerde, begeerig naar vergaring en tentoonspreiding van
historisch materiaal, naar groepeering van feiten en personen, naar kenschetsing van
oude toestanden, gebruiken en verhoudingen, dan als een kunstenares, schijnt zij ons
veeleer van een kerkelijk-ethische en tevens vorschende en onderrichtende, dan van
een aesthetische, een aanschouwende en openbarende natuur, meer een verstands
dan een gevoelswezen te zijn, terwijl hij was en voor alle tijden blijven zal een
volbloed artiest, dorstend naar impressies en hunkerend naar de vertolking daarvan,
- wie zal het ons zeggen, of tòch misschien niet zijn werken haar zijn geweest de
weerklank van het beste en diepste in haar, wat zij zelve niet zoo zeer verlangde, in
elk geval alleen op geheel andere en nog slechts zeer onvolkomen wijze vermocht
te uiten?’
Tot zoover Mr. Jeltes.... Nu geloof ik mij alweer niet erg te vergissen, wanneer ik
zeg dat deze rechtsgeleerde zich totnogtoe door niets heeft doen kennen als een
grondig en bekwaam litterair criticus, noch zelfs - ook niet door deze zijn
brieven-uitgaaf - als een gevoelige voor kunst in het algemeen. Dat stijlkennis zeer
zeker zijn zaak niét is en de bekoringen van rhytme en toon hem ontgaan, blijkt wel
ten duidelijkste uit het ten eenenmale ontbreken in zijn kenschets van een
bewonderend, of zelfs maar waardeerend, woord voor het zoo dikwijls zeldzaam
schoon, zwaar golvend en gedragen proza van Mevrouw Bosboom-Toussaint.
Het zou dus m.i. niet anders dan passend gevonden kunnen worden, wanneer wij,
Mr. Jeltes' litteraire beweringen voor kennisgeving accepteerend, overgingen tot de
belangwekkender beschouwing van wat hij ons overigens in dit zijn boekje aan te
bieden komt. Toch kan ik daar niet toe komen - en mijn aarzeling op zichzelf lijkt
mij een eerste blijk van waardeering voor 's heeren Jeltes' bemoeiingen - zonder een
woord van leedwezen over het feit, dat deze sympathieke Bosboom-vereerder zich
verleiden liet zijn uitgaafje op te smukken met de hierboven aangehaalde
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zinswendingen, hoe fraai die overigens, uit een rhetorisch oogpunt, mogen worden
geacht. Opsmuk - men ziet het alweer - is toch nooit echte versiering.
Overigens - wel! niets dan hulde en waardeering. Deze kleine verzameling
kunstenaarsbrieven is nu eens uitgegeven zooals dit behoort. Hetgeen in de eerste
plaats wil zeggen, dat geen brief is afgedrukt die, zeer intiem van aard, aan de
nieuwsgierige wereld te aanschouwen gegeven zou hebben, wat alleen voor het
liefdevol oog der echte vriendschap, der diepe en persoonlijke belangstelling was
bestemd. Waar, ook in de wél opgenomen brieven, gedeelten van zeer vertrouwelijken
aard voorkwamen, zijn deze door stippellijnen ver-
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vangen. Korte biografietjes, van hen aan wie de gepubliceerde brieven werden
geadresseerd, en noten over álle personen in ál deze brieven genoemd, verhoogen
zoowel het genot der lectuur als de historiografische belangrijkheid dezer uitgave.
En ook de wijze waarop Mr. Jeltes, in een algemeen voorwoord, zijn verzameling
inleidt, zij lijkt mij juist en waardig. Inderdaad, ik veroorloof mij het den verzamelaar
na te zeggen: ‘men make zich van den inhoud dezer korrespondentie geen te grootsche
voorstelling. Immers het spreekt vanzelf, dat de groote kunstenaar, als een echt
Hollandsch schilder, zijn bezonkenste gedachten, zijn eigenst-persoonlijke gevoelens
niet in woorden, maar in kleur en lijn uitsprak. Toch vormen deze brieven, waarin
de scherp-schouwende, de levendige en levenslustige, de geestige, gemoedelijke en
fijngevoelende man, die Bosboom was, zich tevens als een prettig verhaler doet
kennen, wel eenige bijdrage tot onze kennis van zijn werkzaamheid en zijn eigen
oordeel daarover, van zijn omgeving en engeren vriendenkring, een bijdrage ook tot
ons begrip van zijn natuur als mensch en kunstenaar, van het leven der Haagsche
schilders en hun kontakt met de letterkundige wereld dier dagen.’
‘Wel eenige bijdrage tot onze kennis en tot ons begrip’ - het is bescheiden gezegd.
Want al moet men er zich inderdaad voor wachten, het belang te overschatten van
bijdragen als deze voor de kennis en het begrip van een artiest, die ons van het diepste
en heerlijkste, dat in hem leefde, zulke grootsche en duurzame openbaringen
achtergelaten heeft, toch is het zeer zeker niet zonder waarde, zij het desnoods alleen
voor onze algemeene menschenkennis, een vluchtigen kijk te krijgen in het dagelijksch
doen-en-laten, op de wereldsche figuur, ja, op de manieren van een man als Bosboom.
Dat grootheid samen pleegt te gaan met eenvoud en noblesse, met waardeering
voor en hulpvaardigheid jegens anderen, wij wisten het wel, maar het is altijd
aangenaam er nieuwe en afdoende bewijzen van te ontmoeten. Bij Bosboom - en dit
wisten wij nog niet - werden deze voortreffelijke eigenschappen aangevuld door een
krachtig besef van eigenwaarde, een doordringende kritiek, die aan het eigen talent
de hoogste eischen stellen deed, en nochtans in loutere zachtmoedigheid zweeg waar
het dat van kameraden gold. Ziehier een misschien wat ouderwetsche opvatting van
ridderlijkheid en menschenmin. Van onzen tijd althans is deze opvatting niet meer.
En de vraag is inderdaad of de hedendaagsche, soms wel wat scherpe en bruuske,
eerlijkheid, uit een oogpunt van algemeene kunsthygiene niet preferabel geacht moet
worden boven den toon van beleefde kameraadschap, van een zwijgend laten-raden
naar kritiek, waardoor onze welwillend-deftige voorgangers zich onderscheiden. De
vraag is zelfs of b v. een zinnetje als: ‘Mesdag en Echtgenoote schilderen er vrolijk
en flink op los’, de besprokenen, indien zij het te lezen gekregen hadden (maar ook
daarop werd zorgvuldig gepast!) aangenamer zou zijn geweest dan een er duchtig
op lostrekkende kritiek. Doch, hoe dit zij, de vriendelijke zachtheid zoowel als het
leuke knipoogje doet weldadig aan, en zeker niet minder - in een man van Bosbooms
gedachtenzwaarte - zijn kinderlijk genoegen in kleine levensafwisselingen en
pleziertjes. Schreef hij niet, als drie-en-zestigjarige, aan vriend Jan Kruseman in
Indië, met een jongensachtig blij van-de-hak-op-de-tak-springen: ‘En ook te
Amsterdam is eene groote Passage in aantogt. Daar vaart men nu per zoogenaamde
“pennybootjes” vanaf het Rokin tot een eind ver voorbij het Amstel-Hôtel?’
Ik las er dezer dagen iets over, hoe het ook uit deze verzameling brieven weer duidelijk
zijn zou, dat Bosboom een melancholicus was, Ik kan dat niet eens zijn. Melancholici
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zijn geen menschen, die zoo ontzaglijk veel, en met zoo veel lust, plegen te werken.
Veeleer houd ik dezen grooten kunstenaar, als alle anderen, voor een diep-ernstig
man die zijn melancholische buien (dagen, weken, maanden misschien!) kon hebben.
Eén brief is er in deze collectie, die, wat zijn beteekenis betreft, niet enkel voor de
kennis van de persoon zijns schrijvers, maar ook op-zich-zelf, als klein monument
van groot-menschelijke ernst, m.i. boven al de andere verre uitsteekt. Deze brief is
te vinden op bl. 122-124; hij werd
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geadresseerd aan Dr. Wilkens, den Duitschen predikant en vereerder van mevrouw
Bosboom-Toussaint, en bevat een kort relaas van het sterven en begraven-worden
dezer hooge vrouw. De zielsmelodie, die er ons uit tegenruischt, heeft denzelfden
diepen orgeltoon, die het aanschouwen van Bosbooms schoonste schilderstukken tot
zulk een machtig aangrijpende levensondervinding verheft. Deze brief is geenszins
in de tale Kanaäns geschreven, maar zijn toon is een Bijbeltoon, zijn schrijver een
dier hooge wijzen van wier aanwezigzijn onder ons wij pas het noodige besef plegen
te krijgen, als het voor goed voorbij en sinds lang verdwenen is. Om dézen alleen al
zal ons het boekje met Bosbooms brieven voor immer een zeer kostelijk bezit blijven.
H.R.

Jeanne Reyneke van Stuwe, Vrije Kracht, 2 dln, Amsterdam, L.J. Veen,
zonder jaartal.
Na inspannender bezigheid of zwaarder lectuur is het mij altijd een aangenaam
moment, wanneer ik een nieuwen roman van mevrouw Jeanne Kloos, geboren
Reyneke van Stuwe, ter hand nemen mag en mij een poosje ongestoord in de lectuur
ervan vermeien. Vooral wanneer die roman er een is van haar serie: ‘Zijden en
Keerzijden’, indertijd zoo gelukkig begonnen met dat goede, gezeliige, levende en
levendige boek ‘Huize ter Aar’. Ik weet dan n.l. vooruit, geïnteresseerd te zullen
worden, op luchtig-aangename wijze geboeid, dikwijls bekoord, en wel verwacht ik
een enkele maal - bij déze vlotheid hoe verbazend zelden toch! - een kleine
onzuiverheid van psychologie, van uitbeelding of verwoording, maar ik ben tevens
zeker het genot te zullen smaken een knappe, taktvolle en bij uitstek handige vrouw
in haar vlugge, gedistingeerde en elegante doen nategaan en te bewonderen. Ik weet
natuurlijk ook wel dat er sterkere, diepere en vooral grootere talenten bestaan, maar
speciaal dat van Jeanne Reyneke van Stuwe is mij altijd weer opnieuw een soort
wonder, iets vreemds en licht verbijsterends. Ik lees haar boeken in een verbazing
die op zichzelf iets zeer prettigs is. Ik begrijp het n.l. waarlijk niet, hoe zij het klaar
speelt om, telkens weer een ander gebied, een andere sfeer onzer ingewikkelde
hedendaagsche samenleving tot het object harer belangstelling, studie en behandeling
kiezend, telkens althans den schijn te bereiken zich op dat gebied, in die sfeer absoluut
thuis te gevoelen, zich er geheel en al niet alleen ingedácht maar ook ingelééfd te
hebben, zoodat ook wij bij de lezing de illusie verkrijgen, die sfeer, ons uit het gewone
leven meestal slechts door vluchtige aanrakingen bekend, in werkelijkheid om ons
heen te gevoelen. En dit altijd weer met zulk een echt vrouwelijke, echt ladylike,
zulk een smaakvolle on-zwaarte, zonder ooit te appuyeeren, te pronken met moeitevol
verkregen kennis, laat staan te vervelen door lange en droge uiteenzettingen of
beschrijvingen. Ik kan het niet helpen, maar ik vind dit een, vooral in Holland, zeer
buitenmodelsch talent en in alle opzichten bewonderenswaardig.
En ik begrijp dan ook tevens niet, hoe het komt, dat een deel van ons publiek, dat
zich zoo gaarne voordoet als degelijk-kunstzinnig en fijntjes onderscheidend, den
degelijken en fijn-snuivenden neus voor dit soort van werk, voor deze vlotte en
plezierige romans van Jeanne Reyneke van Stuwe pleegt op te halen en op die boeken
te smalen als op specifiek Haagsche (prononcez: Hègsche), fattige of onbeduidende
lectuur. Het wil mij voorkomen, dat het dit ons degelijk publiek is, 't welk zich daarbij
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aan oppervlakkigheid schuldig maakt - oppervlakkigheid, ondeugd die men, onder
meer van zulk moois, als zinnelijkheid, wereldschheid, juist aan Jeanne Reyneke
pleegt te verwijten Ik kan mij begrijpen, dat zekere litteraire maniakken, als b.v. de
heeren en dames die de steunpilaren - ik wil zeggen de armen en beenen, de wielen
of vleugelen! - zijn van het tijdschrift ‘De Beweging’, ik kan mij begrijpen, zeg ik,
dat zulke geloovenden in één alleen-zaligmakende kunstleer zich met minachting
afkeeren van een genre, dat al haar kracht in eenvoudige menschelijkheid zoekt, en
wel verder dan eenig ander van het begrip ‘leer’ of ‘richting’ afstaat. Ik denk tenminste
zoo, dat mevrouw Kloos het zelf amper weet, of zij bij de conceptie van haar romans
van de werkelijkheid naar de verbeelding gaat, of van de verbeelding naar de
werkelijkheid, zooals het recept Verwey
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luidt! Haar doel is te vertellen van wat zij meent waargenomen te hebben, en verwerkt
in haar binnenste, zij tracht naar niets anders dan naar het zelf begrijpen en anderen
doen begrijpen van haar eigen tijd, zij vindt haar eenig genoegen in het uitwerken
van allerlei onderstelde levensgevallen, situaties zooals deze zich in de werkelijke
wereld om haar heen voordoen, of althans kúnnen voordoen. Haar kunst, misschien,
is een soort van spel of sport, maar dan een spel waarbij niet alleen elegante
krachtsinspanning, niet enkel schrandere kansberekening, vlug en taktvol optreden,
geoefendheid en tegenwoordigheid van geest te pas komt, maar ook en vooral:
intuïtieve psychologische kennis en een groote mate van menschelijk medegevoel.
Welnu, is het niet mooi, zulk een spel te aanschouwen, er in mee te leven? Is het, in
de eerste plaats, niet oneindig belangwekkender dan de roei-, football- of
cricketwedstrijden waaraan het hedendaagsche menschdom zich bij duizenden te
vergapen pleegt? Maar is het tevens niet meer de moeite waard, niet aangenamer en
verkwikkender, o degelijke Hollandsche lezers, dan de lectuur van zoo menig uwer
wichtige tijdschriftartikels of brochures over paedagogie, die gij u toch ook ‘wel
degelijk’ verbeeldt tot uw genoegen en opfrissching door te geeuwen? Zegt het maar
eerlijk, gij leest toch immers voor uw ontspanning, voor uw plezier, in uw ‘vacantie’
vooral! Welnu, waarom dan niet in de eerste plaats deze prettige, luchtige romans
gekozen, die zoo licht en toch meestal zoo zuiver zijn, zoo onpretentieus en toch
dikwijls het resultaat, zonder twijfel, van vrij wat werkens, vrij wat studeerens? O,
maar ik ken u wel! Het is uw oude Calvijnsche aard, het is niet uw degelijkheid, maar
uw hollandsche stijve preutschheid, die u parten speelt. Het is wijl deze
temperamentvolle schrijfster veel van liefde verhaalt en aan de zinnen daarbij den
vollen invloed toekent, die zij naar haar innige weten bezitten, het is dáárom dat gij
niet van haar weten wilt. Nietwaar, het komt niet te pas ‘zinnelijk’ te zijn, vooral
niet voor een vrouw! Daarom zegt gij... dat zij niet goed schrijft en te oppervlakkig
is en te onbeduidend. Maar gij, probeert het zelf eens, ik bedoel niet een ganschen
roman te schrijven, neen, twee bladzijden, twee bladzijden zoo frisch en zoo vlot,
zoo gracelijk en toch zoo raak en juist als de meeste van Jeanne Reyneke van Stuwe
zijn. Ik verzeker het u, dit schrijven is als schaatsenrijden Het lijkt zoo gemakkelijk,
niet-waar? Je slaat je beenen maar uit! Maar jawel!... O, wat ik u bidden mag, doet
het eens na!
De roman ‘Vrije Kracht’ brengt ons in een sfeer der moderne hollandsche
samenleving, die men actueel zou kunnen noemen, daar zij de algemeene aandacht
heeft. Het is de vrouwelijke studentenwereld, en wel speciaal de medische (De
technische en de medische wetenschappen zijn tegenwoordig de meest populaire, de
hoogst vereerde. De eerste leeren hoe men het best, het aangenaamst en profijtelijkst
partij trekken kan van de krachten dezer wereld, de tweede... hoe men dit het langste
volhoudt). Deze roman is er dus een van het meisje-studentje, maar van een heel wat
ernstiger, bewuster en dan ook wel wat ouder soort meisjestudentje dan dat wat ons
door mejuffrouw Salomons werd geschetst.... Dieper gezien echter is deze roman er
tevens een van den overmoed, en niet van den joligen, baldadigen, maar van den
ernstigen, den jongen, den gezonden. Wie jonge menschen kent, jonge studenten
vooral, en de jonge vrouwelijke studenten van tegenwoordig in de allereerste plaats,
weet hoe vaak deze overmoed - ten onrechte somtijds pedanterie gescholden - bij
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haar voorkomt, en ook... hoe gauw, hoe ál te gauw in den regel, hij wordt gefnuikt
en vernietigd.
Odilia Berghem, doctoranda in de medicijnen, is de echt vrouwelijk overmoedige.
Zij heeft al heel wat geleerd, maar van het leven weet zij nog zoo goed als niets, en
zoo verbeeldt zij zich het te kunnen leiden naar haar eigen vrije verkiezing, zonder
steun, zonder liefde van een man en kinderen, zonder iets van haar hooggeschatte
‘persoonlijkheid’ op te offeren. Nog sterker: zij verbeeldt zich anderen den weg te
kunnen wijzen in het leven dat zij zelf niet kent. Zoo ontraadt zij haar vriendin Emilie
te trouwen met Bob de Ridder, daar zij neef
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en nicht zijn en buitendien beiden uit een tuberculeus-aangelegde familie. En de
kracht van haar overtuiging, de suggestie uitgaand van haar geheele gezonde
persoonlijkheid is zoo groot, dat haar wilsslappe vriendin er geheel voor wijkt, zich
leiden laat, en trouwt met een goeden, flinken, degelijken... maar nu eenmaal niet
door haar zelve uitverkoren dokter. De student Bob gaat aan dit geval te gronde, hij
verboemelt zich, krijgt de tering en sterft in Zwitserland. En vervolgens - ik zal niet
beweren, dat ik aan de waarschijnlijkheid van zoo iets geloof; ik meen dat mevrouw
R.v.S. haar voorbeeld hier wat al te sterk heeft genomen - schiet Emilie zich dood
en wordt de sterke Odilia natuurlijk wanhopig, want zij geeft zichzelve de schuld
van deze rampen, en dat niet geheel ten onrechte, ofschoon zij zonder eenigen twijfel
volkomen te goeder trouw en naar haar innigste overtuiging heeft gehandeld. Deze
enorme tegenslag is het begin van het einde van Odilia's overmoedige levensplannen.
Ziek geworden en na lang lijden herstellend verzet zij zich niet langer tegen de liefde
voor Dr. Frank van Arckel, al zoolang min of meer bewust in haar levend, maar
wordt zijn vrouw.
Gelijk bijna alles wat mevr. R.v.S. schrijft (vlug, haastig!... Zou deze vlugheid niet
langzamerhand een tweede natuur bij haar geworden zijn?) is ook deze roman hier
en daar wat slordig gedacht; niet ál wat er in gebeurt is even waarschijnlijk. Zoo lijkt
het mij minstgenomen vreemd, dat Odilia's tante Charlotte, die een idioten of althans
zeer achterlijken zoon heeft, aan welk eenig kind zij zich geheel toewijdt, nooit op
het idee gekomen blijkt te zijn den eenigen professor in de psychiatrie, welken haar
woonplaats, Amsterdam, rijk is, eens over dien jongen te raadplegen, omdat zij alle
heil voor hem alleen verwacht van de studeerende Odilia. Dit meisje zelf, gedrukt
door de verantwoordelijkheid, gaat dan éindelijk - de jongen is al 25 jaar! - eens met
hem naar den hoogleeraar, aan wien zij met een leuk gezicht verklaart dat ‘er alles
aan gedaan is.’ Het antwoord dat men hierop verwachten zou: ‘Pardon, juffrouw,
maar bij mij is men toch nog niet geweest,’ blijft uit. Onwaarschijnlijk acht ik het
ook, dat een jeudige doctoranda in de medicijnen - gewoonlijk ‘doen’ zulke meisjes
heel weinig aan kunst! - haar kamer versiert u i t s l u i t e n d met reproducties naar
schilderijen waarop Jeanne d'Arc staat afgebeeld. Het kan onmogelijk schrijfsters
bedoeling geweest zijn, haar frissche Odilia door dit maniakale trekje belachelijk te
maken; toch scheelt het niet veel of zij bereikt dit effect. En alleronwaarschijnlijkst
vooral lijkt mij het geval met Frank van Arckel, den braven, nobelen en welbezonnen
dokter, die, ofschoon heel goed merkend en begrijpend dat het geliefde meisje nog
niet genoeg van hem houdt, zijn handen letterlijk niet van haar afhouden kan en
herhaaldelijk op 't punt staat zijn gansche zaak te bederven door haar op ruwe wijze
aan te grijpen. Dit houd ik een vrij grove vergissing; zoo doet immers geen man als
van Arckel!
Het is in het algemeen natuurlijk wel heel jammer, dat mevrouw R.v.S. zoo
ontzaglijk gauw, en vaak wat opgewonden, blijft werken. Bij rustiger arbeid zouden
haar ook zeker niet zoo telkens en telkens de herhalingen ontsnappen, die soms zulk
een verslappenden invloed op haar taal hebben (dingen als: ‘Zij begreep niets van
hem. Neen, zij begreep niets van hem’). En zeker zou zij zich dan ook beter weten
te vrijwaren tegen banaliteiten, ondoordachtheden en conventionaliteiten in
woordenkeus en gedachtengang, als b.v. op deel I bl. 72, waar zij den reeds meermalen
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genoemden dokter van Arckel d e n k e n laat: ‘Wie, wie zal ooit door haar waardig
worden gekeurd, haar schoonheid tot volle pracht te doen rijpen.’
Maar de hoofdzaak in een roman als deze is de psychologische juistheid, de
waarschijnlijkheid der zielsontwikkelingen. En hierin is de schrijfster van ‘Vrije
Kracht’, althans wat haar hoofdpersoon betreft, voortreflijk geslaagd. Zoo en niet
anders moest het gaan met Odilia. En dát het zoo gaan moet ontroert ons en stemt
ons tot nadenken.
Van haar overige figuren staat mij vooral de grappenmaker Harris goed voor
oogen.
H.R.
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Kunst en kunstnijverheid
Een ordelijk mensch wil gaarne zijn boekenverzameling naar de verschillende
rubrieken plank voor plank bij elkaar houden. Hij zal in zijn catalogus de werken op
litterair gebied gescheiden houden van de reisbeschrijvingen, de wijsbegeerte van
de kunst enz. enz.; maar komt men aan onderindeelingen, dan wordt de zaak
ingewikkelder.
Om eens even bij de kunstrubriek te blijven, daar zijn in de latere jaren tal van
kleine, fijne nuanceeringen ingekomen die het zelfs voor een ingewijde moeilijk
maken het juiste gradueele verschil te snappen.
Men heeft kunst en decoratieve kunst, voorts toegepaste kunst, nijverheidskunst,
kunstnijverheid, ambachtskunst, versieringskunst (kortweg sierkunst genaamd),
kunsthandwerk enz. enz. Het is geen gemakkelijke taak het kunstgehalte in ieder dier
verschillende onderafdeelingen aan te wijzen; zij zijn alle aan de kunst verwant, maar
die toevoegsels van de nijverheid, het ambacht, het handwerk, de sier (de goede?),
zij bedoelen toch in het dagelijksch leven dat men hier niet met de echte, zuivere en
onvervalschte kunst te maken heeft. Kunst zonder meer is altijd van iets hoogere
orde in de gedachtengang van velen, en zij zullen een schilderijenschilder een
kunstenaar kunnen achten, terwijl hij die een plafond, een muur, een schoorsteen
beschilderd overeenkomstig den eisch, de bestemming, de plaats, voor een, nu ja
eerste rangs misschien, maar toch verwer wordt aangemerkt. Een muur-, een
glasschildering staat in deze algemeene opvatting beneden een landschap, een
stadsgezicht of iets soortgelijks. Waarom? Ik geloof dat men zich hier nooit
rekenschap van gegeven heeft; terwijl de zelfoverschatting der schilderijenschilders
ter eene zijde en de pretentieusheid der nijverheidskunstenaars ter andere er toe
bijdragen deze verwarring nog grooter te maken.
De jaarlijksche tentoonstellingen der verschillende schildersvereenigingen bewijzen
genoeg dat men alles wat in een lijst tegen den wand kan hangen, gaarne onder kunst
wil rangschikken; maar ook onze nijverheidskunstenaars zijn met zichzelf en hun
werk dikwijls zóó uitermate ingenomen dat zij hun allereenvoudigste scheppingen,
dingen die vroeger, omdat men pleizier in zijn vak had, van zelf een prettig aanzien
kregen, nu kunst uitingen noemen. Men heeft thans ‘intieme’ ‘gevoelde’ theepotten,
verrukkelijk ‘gedroomde’ inktkokers, ‘heerlijk begrepen’ aschbakjes etc., al te maal
zaken die in hun vorm verbetering behoefden, want in het voorafgegane tijdperk was
het gebruiksbegrip nagenoeg geheel verloren gegaan, maar die door hun meerdere
rationaliteit daarom nog geen kunstwerken zijn geworden.
Een inktpot, waarbij n u getracht is het bakje eens voldoende groot te maken,
zoodat de pot met inkt waarlijk het essentieele deel van het geheel wordt, en niet in
een vingerhoed tusschen veel lof- en draaiwerk verscholen, ontaard is, behoeft men
toch nog geen kunstinktpot te noemen, zelfs al wijst de vorm op eenigen smaak, in
deze: weglating van de steeds smakelooze overtolligheid.
Een stoel waar men gemakkelijk in zit, waarbij de hoogte der pooten, de diepte
der zitting met eenig overleg bepaald is, kan een zeer nuttig gebruiksvoorwerp zijn,
en de goede eigenschappen bezitten der meubelen uit de tijden waarin men meer
waarde toekende aan de bruikbaarheid dan aan den uiterlijken schijn; maar een
kunstvoorwerp behoeft het daarom niet te zijn.
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Ik geloof dat zoodra een ieder eens iets minder pretentieus ging werken, indien
de menschen eens gingen schilderen zonder hoogmoed, meubelen gingen maken,
potten en vaasjes draaien, lampen, kachels, inkpotten enz. enz. smeden omdat ze het
meubelmaken, het vormen, het smeden een prettig vak vonden, waarbij ze tevens
door hun smaak, schoone vormen aan hun werk konden geven, wij uit alle
kunstverwarring zouden geraken.
De kunst-schifting is als men er goed over na denkt toch niet vol te houden.
In de vierde druk van Bruno Bucher's Kunstnijverheid, thans bewerkt door den
heer J.W.H. Berden, vinden wij in de inleiding:

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 20

144
‘De beeldende kunst s t i j l e e r t , dat wil zeggen karakteriseert de zichtbare en
denkbeeldige natuur door v o r m e n en k l e u r e n . Dit doet zij door de toepassing
van verschillende materialen en technieken, naar gelang zij zich uiten wil als
bouwkunst, beeldhouwkunst en schilderkunst of in de hiermede verwante kunsttakken,
als teekenkunst, modelleerkunst, emailleerkunst, smeedkunst, meubelmakerskunst,
textielkunst, enz. enz.
In al deze verschillende uitingen berust het wezen der beeldende kunst op
stijliseering van natuurvormen, voorwerpen en denkbeelden, voor zooverre aanleg,
talent en oefening den kunstbeoefenaar in staat stellen dit wezen te vertolken.
Waar dit wezen der kunst geen toepassing vindt ter versiering van eenig voorwerp
of van een ander kunstwerk, daar treden de beeldende kunsten op als vrije kunst;
daarentegen als toegepaste kunst; in de kunstnijverheid’.
Hieruit zou volgen dat de Parthenon-friezen kunstnijverheid zijn, zooals de inleider
trouwens Caryatiden van het Erechtheion er toe rekent; terwijl daarentegen een beeld
dat geheel vrij staat, zelfs al is het gemaakt voor een bepaalde plaats, voor een nis,
bovenop een fontijn tot de vrije beeldende kunst gerekend zal worden.
Ik geloof dat de fijne scheidingslijn niet te trekken is, en men beter zal doen niet
zoo angstvallig den maatstaf aan te leggen.
Het kunstbegrip is aan den eenen kant wel wat ruim, en aan de andere zijde wat
te beperkt, en de bedoeling alzoo onduidelijk voor de meesten, de beteekenis wat
verslapt. Mij dunkt dan ook dat een rubriceering van kunstuitingen, gevonden moet
worden in de verschillende beoefende technieken. Hierop zal de nadruk moeten
vallen. Een juiste kennis der verschillende materialen en hunne beoefening lijkt mij
van deugdelijker nut, want dan zal men ook beter tot oordeelen in staat zijn.
In deze richting is dan ook het reeds aangehaalde boekje van Bruno Bucher, dat
aanvankelijk door den heer J.R. de Kruyff bewerkt werd, en waarvan thans bij de
firma H.D. Tjeenk Willink en Zoon te Haarlem een vierden druk verscheen door de
tusschenkomst van den heer J.W.H. Berden, zeer zeker op zijn plaats.
Het kleine overzicht der historische bouwstijlen en daarna de behandeling der
verschillende technieken, maakt het tot een zeer bruikbaar handboekje. Wij vinden
er achtereenvolgens in de textiele kunsten, de schilderkunst in: zijn onderscheidene
variaties van muurschilderkunst, glasschilderen, miniaturen, enz, verder schrift en
grafische kunsten, boekbinden, glas, aardewerk, beeldhouwkunst in steen, hout,
ivoor, metaalbewerking enz. Al deze hoofdstukken zijn geïllustreerd met voorbeelden,
die zeer goed een specimen van het besprokene geven. En de tekst is beknopt en
zaakrijk zooals wij van een dergelijk klein handboekje mogen verwachten. Ja, wij
zouden wel eens meer wenschen: de uiteenzettingen van nieuwe procedé's, laat ons
bv. noemen de driekleurendruk. Wij zouden het boekje naast zijn historische en
technische gegevens gaarne uitgebreid zien met een vermelding van het werk
dergenen, die in dezen tijd aan de herleving der verschillende technieken en
kleinkunsten een zeer werkzaam aandeel gehad hebben en een bepaalde richting
gegeven; wij zoeken vergeefs naar William Morris in het hoofdstuk der
boekdrukkunst, naar Cobden Sanderson in dat der bindkunst, naar de voormannen
der hedendaagsche aardewerkfabricage en meer anderen.
Het kan zijn dat het werkje dán te uitgebreid zou worden, maar mocht een vijfde
druk noodig blijken, dan geloof ik toch dat voor hen, die thans studeeren het heden
en de jaren die voorafgingen, het laatste gedeelte der negentiende en begin der

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 20

twintigste eeuw niet mogen ontbreken. Vooral waar deze tijd zich niet uitsluitend
kenmerkt, wat men wel eens meent, door een zoeken naar nieuwe vormen, maar wel
degelijk ook door een bereiken, dat reeds berust op technische kennis, geleid door
een zeer bewust schoonheidsbeginsel.
Voorzag de bewerking van den heer de Kruyff destijds in een bepaalde behoefte,
er bestond toen nog weinig op dit gebied; de nieuwe druk van dit werkje zal eveneens
zijn weg vinden, uitgebreid en vermeerderd als hij is door den heer Berden en voorzien
van tal van prentjes die den tekst verduidelijken, en hij verdient dit ook ten volle.
R.W.P. JR.
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Jozef Israëls te Venetië
door Hans Martin
Gestadig zijn de vermaardheid en de roem der tweejaarlijksche internationale
kunsttentoonstellingen van Venetië toegenomen en weldra is zoowel het aantal der
bezoekers als het bedrag der verkoopen die der zoozeer bekende en gelijksoortige
vierjaarlijksche van München gaan overtreffen.

ZELFPORTRET. (VERZ. PULCHRI STUDIO, 'S GRAVENHAGE).

Het is van belang, eerst even deze wordingsgeschiedenis kortelijk na te gaan.
Ongeveer 16 jaar geleden kwam men voor het eerst met het plan voor den dag,
een nationale tentoonstelling te doen plaats hebben. Het doel er van was zuiver
practisch: veel reizend italiaansch en buitenlandsch publiek naar Venetië lokken, om
er wat meer leven en vertier in de al meer achteruitgaande havenstad te brengen en
tevens wat meer geld. De geheele opzet ging van de gemeente uit en dat is tot heden
zoo gebleven: de gebouwen zijn gemeente-eigendom, staan op gemeentegrond, men
neemt zijn biljetten op het stadhuis, controleurs en klerken zijn gemeenteambtenaren;
als zaalsuppoosten doen politieagenten dienst.
Om echter alles op die hoogte te brengen, welke men thans bereikt heeft - en vooral
om den eersten en moeilijksten stap te doen, had men een artistiek leider noodig en
vroeg een der kamerafgevaardigden voor Venetië, den Professor Antonio Fradeletto
om zijn medewerking. Deze Fradeletto is behalve een kunstzinnig man tevens iemand
van practisch inzicht - waarvan hij in de Kamer vaak blijken gaf - en hij weigerde
dan ook de gevraagde hulp te bieden, mits men aan zijn wenschen gevolg gaf; want
in de nationale tentoonstelling zag hij op den duur geen heil en zoo was reeds dadelijk
de eerste eene internationale.
Van beginne af aan - het dient hier opgemerkt - was Philippe Zilcken commissaris
generaal van Nederland.
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Ondanks veel afgunstige tegenwerking van andere steden had de gemeentelijke
onderneming veel succes en haar practisch doel drukte geenszins haar artistieke
waarde. Ware het zoo geweest, haar vermaardheid in het buitenland zou niet in die
mate zijn toegenomen.
Weldra moest telkens het aantal zalen worden uitgebreid. Men begon het werk
dat vroeger dooreen hing, naar de nationaliteiten in afdeelingen te splitsen. Zoo vindt
men thans een Spaansche, een Tszechische, een Poolsche, een Bulgaarsche zaal;
afdeelingen voor Italiaansche provincieën als Piemonte,
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Liguria, Veneto, Lombardia enz. Daardoor wordt het overzicht belangrijk
gemakkelijker. België gaf weldra andere landen een beschamend voorbeeld door een
eigen paviljoen te bouwen in de tuinen die het centrale gebouw omgeven; dit jaar
volgden reeds Hongarije, Engeland en Beieren dit voorbeeld na en in 1912 hoopt
men er tevens een Russisch, een Fransch, een Duitsch en een Japansch te openen.
Dit ter illustratie van de steeds toenemende belangstelling van het buitenland. Met
Nederland is men thans in onderhandeling. Laat ons hopen, dat er een gunstige
beslissing moge genomen worden: het zou ons land o.i. ook finantieel ten goede
komen.
Door de buitenlandsche paviljoenen kwam er meer plaats in het centrale gebouw
en kon men gevolg geven aan het verlangen - reeds in vorige jaren bescheidenlijk
vervuld - om beroemde buitenlandsche kunstenaars u i t t e n o o d i g e n , en hun
werk tentoon te stellen, hen zelve en de commissarissen van hun land ten volle de
vrijheid latend in de keuze der werken zoo wel als in de opstelling in en decoratie
van de aan ieder toegewezen eerezaal.
Zoo had het comité Philippe Zilcken verzocht om J o z e f I s r a ë l s uit te noodigen.
Een verzoek waar onze commissaris generaal gaarne gevolg aan gaf; een uitnoodiging
die onze groote meester zonder aarzelen aanvaardde.
Het mooie plan echter ten uitvoer te brengen ontmoette veel onverwachte bezwaren
en ongedachte tegenwerking, en het is slechts aan de buitengewone volharding en
warme toewijding van den heer Zilcken te danken, dat in zes maanden tijds de
Israëlszaal geworden is tot wat ze wezen moest en is: een verzameling van de meest
karakteristieke werken, uit alle de zoo verschillende perioden, die duidelijk ons de
ontwikkeling van zijn geniale kunst toonen.
Met dat doel voor oogen heeft Zilcken den hem opgedragen taak aanvaard, en het
is een voldoening te mogen verzekeren dat dit doel ten volle werd bereikt.
Als correspondent der ‘Nieuwe Rotterdamsche Courant’ de opening der
tentoonstelling bijwonend, wijdde ik in dit blad ook eenige regelen aan de in
Nederland gemaakte moeilijkheden die bijna het plan deden mislukken. Er hier
nogmaals op terug te komen lijkt me niet geschikt.
***
In Italië verstaat men de kunst om door middel van een officieele plechtigheid
belangrijke voorvallen tot ‘gebeurtenissen’ te maken, en zoo is het van meet af aan
de gewoonte geweest dat de Tweejarige Internationale Tentoonstellingen in Venetië,
door een lid der koninklijke familie, meestal den hertog der Abruzzen in bijzijn van
tallooze autoriteiten worden geopend.
Ook dit jaar werd die gewoonte niet verlaten.
Het was een prachtige zonnige morgen, toen, den 23sten April, Venetië zich in een
feestdosch gestoken had. Voor de San Marco basiliek, aan de drie groote
vlaggestokken in bronzen voet, die de historische herinneringen zijn aan de drie
groote overwinningen der republiek bij Morena, Candia en Cipro, daar aan die groote
vlaggestokken wapperden in breede, langzame plooien de reusachtige groen-wit-roode
vlaggen, het zilveren kruis van Savoye op een wapenschild van keel in de witte baan.
Over de balkons en de vensterbanken dier oude paleizen, die daar staan ter weerszijde
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van het Canal Grande, had men oude tapijten of kleurige doeken gelegd, en achter
de in wapenkleuren geschilderde gondelpalen was menig gondelier bezig de gondel
van zijn heer in orde te maken, om hem straks naar de Giardini Publici te roeien.
Over heel Venetië lag een glans van vreugde en het leek opeens of de oude glorie
herleven ging, nu weer het groote feest ging gebeuren: het openen der tentoonstelling.
Een feest dat thans spoedig het vorige volgde. In 1909 was de 8ste expositie geweest
- thans, om niet met de tentoonstellingen van Rome en Turijn in 1911 in botsing te
komen, had men de 9de een jaar vervroegd.
Het was stampvol op de bootjes die de genoodigden naar de Giardini Publici
brachten. Die tuinen liggen aan het uiterste puntje van Venetië, in een grooten
driehoek. Ze zijn weelderig aangeplant en de breede weg langs het water biedt een
prachtig uitzicht tot ver over de lagunen. En daar, smaakvol te midden van
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al het groen en bloemen, ligt het groote centrale gebouw, terwijl aan zijlanen de
gevels der buitenlandsche paviljoenen prijken. Dien ochtend waren al de wegen die
er heen voeren met een dichten haag soldaten omheind.
In de eerezaal vond men in afwachting een interessante menigte bijeen: Italiaansche
schilders en beeldhouwers als Battaglia, Sartorio, Noci, Trentacoste; buitenlandsche
als Roll, Lavery, Courtens, Pennell, Zilcken; geleerden

DE REIZENDE MUZIKANT. (EIGENDOM DER FIRMA A. PREYER, 'S GRAVENHAGE).

en kunsthistorici als: Venturi, Gnoli, Molmenti. In wijden kring stonden ze om het
lage podium geschaard. Tot met fanfarenmuziek en kanongebulder begroet daarbuiten
de hertog der Abruzzen en de jonge principe di Udine uit hun gouden staatsiegondels
waren gestapt en thans, voorafgegaan door lakeien en hovelingen, gevolgd door den
burgemeester van Venetië, graaf Grimani en diens collega's van Rome, Milaan en
Turijn, door Fradeletto en de ministers van onderwijs en buitenlandsche zaken,
vertegenwoordigers van Senaat en kamer en vele anderen binnentraden. Het was een
plechtige stoet. En toen de vorstelijke personen gezeten waren, en al wat er autoriteit
en kunstenaar en geleerde was om het podium geschaard aandachtig toeluisterde,
heeft Grimani de volgende woorden gesproken:
‘Ik zou ze (de namen der geïnviteerde kunstenaars) niet een voor een willen
opnoemen uit discrete bedoeling, die zonder twijfel door u begrepen en gewaardeerd
zal worden. Ve r o o r l o o f t m e a l l e e n , u d e n n e s t o r d e r m o d e r n e
schilderkunst voor den geest te roepen, bijna negentig jaren
oud,doch steeds jeugdig van ziel,steeds vlijtig aan het werk,
steeds strevend om een straal van licht te ontdekken in den
schaduw der nederige levens; ik spreek van Jozef Israëls,
aan wien wij een eerbiedige hulde
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brengen, verschuldigd aan zijn grijze haren, gekroond door
d e n r o e m !’
Zoo sprak Grimani en ook toen weer bleek hoe hoog men hier onzen ouden meester
schatte. Het was me reeds gebleken dien ochtend te voren, toen ik, Fradeletto's cabinet
binnen tredend, op eens mijn hand door bei de zijnen voelde drukken en hij enthousiast
verzekerde: ‘De Israëls-zaal is prachtig, prachtig, signore!’ Zooals het me ook
gebleken was toen we met de beide bekende kunstcritici Ojetti en Pica door den zaal
liepen van schilderij tot schilderij, en ze elkander nog eens opgewonden op de
mooiheden wezen, die hen na hun reizen in ons vaderland al gemeenschappelijker
en gemaklijker te vatten waren, en zoo is het me gebleken als we 's avonds met
Pennell op de piazza San Marco een kopje koffie dronken, of eens een eindje opliepen
met Roll of Lavery: ze raakten geen van allen uitgepraat over Jozef Israëls. En zoo
is het me gebleken...; doch laat ik ophouden, het zou een overdrijving lijken, een
chauvinistische opblazerij die u antipathiek zou zijn. Als ik u overtuigen wil weet ik
dan ook slechts één raad: komt en ziet en vraagt zelf
Toen bij de opening informeerde de hertog der Abruzzen belangstellend naar leven
en werken van Israels, waarop Zilcken de gewenschte uitleggingen gaf. Toen onlangs
de koning de expositie bezocht, heeft hij zich het langst in den Israëls-zaal opgehouden
en Fradeletto heelemaal over Israëls uitgehoord. Jammer genoeg was deze zelf juist
een week te voren vertrokken, en was ook Zilcken reeds dadelijk na de opening naar
het vaderland teruggereisd, zoodat zij die Emanuel III het beste inlichten konden, de
taak wel aan Fradeletto moesten overlaten.

PORTRET VAN PROF. GOUDSMIT. (EIGENDOM VAN MEVR. DE WED. GOUDSMIT TE LEIDEN).

De zaal van Israëls.
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Van uit de enorme internationale eerezaal, midden in het hoofdgebouw gelegen,
komt men links door een met zware portières afgesloten deur-opening in het kleine
mooie zaaltje van Monticelli en vandaar in een reeks van 5 ineenloopende eerezalen,
elk 18 bij 10 meter groot, met de lange zijden tegen elkaar gelegen. Het zijn de vijf
invitatie-tentoonstellingen - van Lavery, Israëls, Klimt, Zwintscher en Roll. Men
ziet, onze oude meester is in goed gezelschap.
Eenvoudig, smaakvol en stemmig, dat is de eerste indruk dien men bij het betreden
van de zaal krijgt. Door een wit velum valt een rustig overal gelijkwaardig bovenlicht
binnen. Een dof glanzende parketvloer, een lage donkerbruine lambriseering, een
matgeel behang, boven afgezet met een breeden donkeren band in smalle bruine met
goud getinte
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lijsten gevat. Twee eikenhouten gebeeldhouwde dubbelbanken maken den bezoeker
het lange beschouwen makkelijk.
Hier - in die keurige rustige zaal - waar het effen licht stemmig door het velum
binnen zeeft, hangen de 39 werken bijeen, grootendeels olieverf-schilderijen, enkele
aquarellen, een penteekening en 4 krijt- en potloodschetsen.
De heele wording van Israëls 'kunst kunnen we er volgen en bestudeeren. In den
catalogus wijst Zilcken in een korte voorrede

PORTRET VAN C. BUSKEN HUET. (EIGENDOM VAN MR. C.TH. VAN DEVENTER, 'S GRAVENHAGE).

o.a. daarop en zegt: ‘Opgegroeid in een tijdstip waarin zich de eerste hartslagen van
een herleving deden gevoelen, toonen zijn studies nog anti-artistieke invloeden van
het begin der 19e eeuw in Holland.
Als wel voor eenigen tijd zijn penseel bij kleinigheden stilhoudt, als zijn oog niet
het geheel omvat, als zijn schilderijen nog niet dàt aspect hebben bereikt, wat later
zijn meesterwerken zal karakteriseeren, niettegenstaande dat toonen reeds zijn eerste
doeken bepaalde bijzonderheden, die hem superieur boven zijn tijdgenooten stelden’.
Nauwelijks de zaal binnengetreden - rechts van den ingang - vinden we daarvan
een interessant bewijsstuk: ‘De reizende muzikant’; door zijn nette, effen schildering,
zijn minutieuse, zelfs peuterige bewerking, op het eerste gezicht niet meer gelijkend
dan een zoetige oleografie. Zoo bij den eersten aanblik zegt het u niets, en omkijkend,
en daar ziende het groote doek: ‘Als men oud wordt’, komt er een groote
verwondering over u, hoe deze twee werken door één hand geschilderd konden zijn.
Slechts één overeenkomst treft, een overeenkomst die haast aan alle werken van
Israëls gemeen is: de romantische conceptie. Die romantische trek treedt bij ‘Den
reizenden muzikant’ wat sentimenteel op, en zoowel het gegeven als de bewerking
daarvan maken dien indruk van zoetelijkheid. De omgeving is gemaakt, meer
verzonnen dan gezien; de voorwerpen op den voorgrond en aan den muur zijn daar
expresselijk zóó en niet anders neergelegd en neergehangen met een decoratieve

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 20

bedoeling, die natuurlijk steeds bij behandeling van omgevingen moet blijven bestaan,
doch niet opvallen mag, De schikking van deze entourage valt wél op en doet
onwilkeurig denken aan die van onze fijnschilders der 17de eeuw. Ook de bewerking:
zoo'n handje, de snaren van de viool, elk plooitje in kussens en dekens van het
ontwarde bed, in de kleeren van de drie figuren, alles is met even fijne nauwgezette
vlakgehouden streekjes weergegeven.
Wat ons echter treft in dit stuk, dat is in de eerste plaats het streven naar
stofuitbeelding. Er is reeds in dit zeer jeugdig stuk een aanwijzing van dat trachten
naar de
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DE SPELERS. (EIGENDOM VAN DEN HEER P. LANGERHUIZEN TE CRAILOO).

beheersching van de stof die later tot zulke perfectie komen zou als in den
schoudermantel van ‘Als men oud wordt’. Nog iets meer: de levendigheid der figuren
en hun teekening. De droomverloren oogen van den speler, - het luisterend geheven
kopje van het meisje - dat zijn al de aanduidingen voor wat later het machtigst in
zijn kunst op den voorgrond treden zou: het geven van de menschen in hun ontastbaar
wezen van droomen en denken, berusten en stil lijden. - Kind van zijn tijd en dus
‘Romantiker’ als al zijn tijdgenooten, begon Israëls - door zijn technische kwaliteiten
en de s c h e r p t e van het uitbeelden van het innerlijk wezen, een kant uit te gaan
die naar het modernere leiden moest. De holheid van gebaar, en het theatrale - al die
eigenaardigheden van de romantiek die tevens haar fouten zijn - gaan reeds in de
eerste werken van Israëls vergezeld van een streven naar de sobere uitdrukking van
het innerlijk leven; eigenschap, die den maker reeds tóen boven zijn tijdgenooten
verhief.
Het groote doek: ‘Méditation’ daarnaast, is ook nog een voorbeeld van zijn vroeger
minutieus romantisch werk. Een meisjesfiguur met limpide blauwe oogen en
sprookjesblond haar, het hoofd op de hand steunend, ligt op zijde, onder donker,
schaduwvol loover en staart op het diepblauwe water, dat haast somber in de vochte
schaduw ligt. Evenals bij den muzikant, is de compositie nog wat conventioneel en
arm van vinding; echter is de houding al wat losser. Elk blaadje, elk grassprietje is
nog eens bijzonder afgewerkt; elk détail, al is het nòg zoo overbodig, moet nog tot
zijn recht komen, wat vermoeiend werkt. Heel interessant is daarom het daarnaast
hangende ‘Schetsje voor Méditation’, een klein paneel met wat grof opgesmeerde
penseelvegen. Onwillekeurig vraagt men zich af hoe de kunstenaar dit met geniale
kleuren en tintenschildering neergeveegde schetsje tot zulk een minutieus doek, waar
ook de kleuren en tinten zooveel minder harmonisch zijn, kon gaan verwerken. In
het schetsje valt een gouden lichtbundel over schouders en armen en gelaat, een
tooverachtig mysterisch schijnsel,
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HET SOBER MAAL. (EIGENDOM VAN DEN HEER J.T. CREMER, AMSTERDAM).

wat wél past bij het gegeven, de meditatie. Bij de fijne bewerking van het groote
doek is dat spontane licht verloren geraakt, opgelost in tallooze tintjes en schaduwtjes,
die het effect te niet doen. Wat treft in het kleine paneel is vooral de aanwijzing die
men reeds daarin vindt, hoe later de techniek van Israëls worden zou, spontaan, breed,
vlug en vol atmosfeer.
Tusschen het geven van tafereelen, van figuren of groepen, handelend in hun eigen
omgeving, en de gelaatsuitbeelding, het portret, is een nauwer verband dan men
veelal vermoeden zou. Bij beide toch is het doel hetzelfde: het weergeven van den
mensch, in zijn karakter en in zijn diepste wezen. Zoo is het ook niet verwonderlijk,
dat de geniale schilder der visschersfiguren in hun halflichte binnenhuizen of op de
dampige grauwe kusten, tevens een uitnemend portretschilder zijn zou. Zelfs is de
grens tusschen beide uitingen moeilijk te trekken; want tot welk van de twee het
oude vrouwtje te rekenen in: ‘Na de Mis’? De handeling ervan is verstard, de
omgeving niets meer, slechts is er het innerlijk wezen gebleven.
In een gloed van geheimzinnig hoog licht treedt het gelaat uit het donkere fond
naar voren. Een oud, zorgengegroefd gelaat met smalle bloedlooze lippen; diepe,
moede oogen als van een die veel geleden heeft in het lange leven. Maar over dat
oude, gerimpelde gelaat die wondere uitdrukking van berusting, vrome berusting,
en diep gelooven nà de mis. Dát is een der machtigste werken van Israëls, dat is de
uitbeelding van het meest verborgene, het meest ontastbare van een menschenziel.
De onbewogen, droomende rust van den door leed en liefde gelouterden ouderdom.
Zoo in dat hooge, vreemde licht, wat neer-
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valt op de witte kap, de blanke halsdoek en het gelaat als uit de duisternis treden
doet, is dit doek van een indrukwekkende werking, als een wondere openbaring
welhaast.
Drie andere werken - geen portretten en toch hen dichtnabijkomend - zoude ik
onmiddellijk nà ‘Na de mis’ willen noemen. Het zijn: ‘Oudemannenkop’, ‘Proletariër’
en ‘Gelaatstudie’. Van bewerking zijn ze zeer verschillend van het bijna
Rembrandtieke ‘Na den mis’. De penseelstreek is breeder en forscher, uit

OUD VROUWTJE. (EIGENDOM VAN DR. H.D. VAN GELDER TE LEIDEN).

latere periode.
Bewonderenswaardig is het hoe hier weer de techniek en het gegeven samengaan.
Die oude man met de hooge zijden pet op, wat verschoten, wat verfrommeld; die
boerenkop, met het door zon en regen verweerde gelaat, is heel goed gegeven, zóó,
met schijnbaar enkele forsche penseelvegen; - schijnbaar, want hier ziet men reeds
het voor den kritikus verbijsterende en verwarrende waar Zilcken ook op wees in
zijn voorrede: ‘zijn techniek, reeds helder en precies, (is) tot een ingewikkelde maar
spontane samenvoeging geworden; een geheel van streepjes en trekken en vlekken
en streken - nu duidelijk, dan ineenloopend’.
Ook de ‘Proletariër’ is zoo: - een forsche, trotsche kop - somber kijkend - de pezige
sterke handen in vasten greep gekruist over het spadenhandvat. Het licht is - evenals
bij den oudemannenkop minder sterk en vaal - niet goud en louterend als bij ‘Na den
mis’. Heel vreemd is de ‘Gelaatstudie’. Al noemde ik het hierboven met drie andere
te zamen - om het gegeven -, om andere redenen staat het weer apart. Een gelaat
zonder omgeving - alleen om de wille van dat gelaat en zijn karakter -; de s t u d i e
van een gelaat, doch op hoogst eigenaardige, impressionistische wijze gezien. Waar
het begrip impressionisme begint en waar het ophoudt - is niet te definieeren. Elk
schilder is in zooverre impressionist, dat hij zijn eigen wijze van zien heeft, en dat
geziene - die impressie - door zijn verf- en streek-behandeling zoo volkomen mogelijk
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weergeven wil. Neemt men dus graden aan, dan moet men hier wel met een der
grootste rekenen. Een streng gelaat, witbleek uit een donker fond, een fond gelijk
een dikke nevel die ten deele als een sluier over het gelaat getrokken is. Een nevel
van vele vegen en strepen en streken, spontaan neergezet in grauwe tinten, die nòg
somberder worden waar ze in het doek getrokken door geen vernis meer levendiger
worden. Uit dit half-omnevelde, bleeke, strenge gelaat staart éen groot-donker oog
u tegen, magnetiseerend - als een droombeeld.
Het schilderen van portretten vindt Israëls zelf het moeielijkste van alles; - daar helpt
hem geen fantasie, waarmede hij zich toch anders overal doorslaat.
Er zijn er verscheidene - een negental,
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waaronder een zelfportret (zie bl. 145). Ook in hen zien we de evolutie duidelijk.
Die van Goudsmit (ongeveer 1865 A'dam, zie bl. 148), Busken Huet (ongeveer 1870
A'dam, zie bl. 149) en Thorbecke (nà 1871 in Den Haag) zijn nog uit de vroegere
periode, vlak geschilderd, veel détails gevend. Het fond is stemmig in een vlakke en
on-doorveegde tint gehouden. Bij dat van Goudsmit is nog serieus werk gemaakt
van het dunne gouden horlogekettinkje dat over de plooien van het vest kronkelt. De
grijze haren zijn nog met tallooze schaduw- en lichtspelingen in hun vele krullen
nagegaan. Zie daarentegen hoe in het zelfportret en vooral in dat van Dr. de Jong,
het gegeven behandeld is. - Het portret van Hidde Nyland - hoewel nog later
geschilderd - beteekent nà deze twee een lichte teruggang.
Zonder op de gelijkenis der drie eersten iets af te willen dingen, ze maken toch
geen anderen indruk dan dien van een portret alleen, van een weergave van dat
complex van rimpels en trekken en oogopslag die de gezichten te zien gaven, toen
ze babbelend voor den schilder poseerden. Hun wezen, hun karakter spreekt niet zóó
sterk tot hem, die ze nooit persoonlijk kende, en dus dat wezen en dat karakter er
niet uit zijn herinnering bij te denken vermag. Daarbij leiden de détails af. Vergelijk
echter daarmede het zelfportret of dat van Dr. de Jong, wat misschien wel tot de best
geslaagde portretten van Israëls' hand gerekend mag worden. Daar zijn van de détails
slechts die gegeven welke karakteriseerend zijn. Kleeding, boordjes zijn met enkele
vegen aangeduid. Het verschil tusschen de weergave van licht en schaduw in de
krullen van Goudsmit en in de donkere - in den achtergrond verdoezelende - lokken
van Dr. de Jong is treffend. Die achtergrond is bij dit portret een ledige ruimte waar
tallooze tinten zóó geschakeerd zijn, dat ze hier afleiden, dáar markeeren en aldus
alle aandacht brengen op het gelaat alleen.
Het gelaat dat, evenals bij de ‘Oude-mannekop’ of bij den ‘Proletariër’, met breede
vegen en veegjes gegeven is en naast zijn onweerstaanbare gelijkenis iets meer, iets
edelers geeft: het karakter, de ziel van zijn objecten.

DROOMERIJ. (EIGENDOM VAN DEN HEER D.A. KESSLER, 'S GRAVENHAGE).
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Nog drie aquarelportretten hangen er; die van de schilders J. Weissenbruch en
Stortenbeker en van des schilders dochter. Met deze toont Israëls zich ook in het
waterverfportret een merkwaardig meester. Vooral dat van Weissenbruch is waarlijk
meesterlijk en zoo mooglijk nog beter dan dat van Dr. de Jong.
En zoo volgen we thans Israëls' tafereelen - zijn figuren in binnenhuizen of aan
het strand - waarin we hem het beste kennen. Er hangen er vele, waarvan niet alle in
bijzonderheden en eigenschappen te beschrijven zijn.
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Het is het eigenaardig jaar 1848 geweest toen Israëls plotseling zijn nieuwen weg
vond. Hij was toen 24 jaar oud, stond midden in den tijd waarin de groote nieuwe
humanitaire beginselen in onze landen een weerklank begonnen te wekken. En zoo
was het niet verwonderlijk dat op eenmaal heviglijk - gedurende een verblijf in een
onzer kleinere visschersplaatsen - hem de diepe schoonheid trof van het leven dier
nederige, stoere wezens, dier zonen en

HET BREISTERTJE. (EIGENDOM VAN H.M. DE KONINGIN-MOEDER).

dochters van onze zee en stranden en luchten, van dat eigenaardige door de eeuwen
heen gebleven r a s , met zijn gebruiken en overleveringen - stand houdend en nooit
overwonnen in den eeuwigen strijd met stormen en ontijd, die strijd die een factor
van hun leven werd. Het is niet verwonderlijk dat Israëls op eenmaal enthousiast
naar de penseelen greep om de wondere schoonheid dier halflichte binnenhuizen,
met hun mooie stemmige tinten, - om de vreemde bekoring onzer grauwe zeeën en
nog grauwere luchten en stranden - soms in trillend zonnelicht tot verre horizonten
en ongekende oneindigheden uit den nevel tredend, op doek en paneel weer te geven.
En dat enthousiasme heeft de schilder tot in zijn latere meesterjaren, tot thans - als
86-jarige grijsaard - behouden.
Maar bij dat eene gegeven - hoewel het zijn meest geliefde bleef - is Israëls niet
blijven staan, ook tot andere nederige, vergeten levens voelde hij zich aangetrokken.
De ‘Oudemannenkop’, de ‘Proletariër’ waren er reeds de bewijzen van, en in zijn
tafereelen zullen we er verschillende andere vinden.
‘De Spelers’ (zie bl. 150) nog in zijn behandeling op eenigszins vroegeren datum
duidend. Een tragisch gegeven, die stille binnenhuisellende. De drie kerels zitten om
den tafel - kaarten in de hand; drie spelende kerels met harde, brute koppen, die niet
letten op de jonge moeder - het kind in de armen, die daar tegen de kast geleund staat
en zwijgend, angstig en onderworpen toekijkt. Kijkt ze toe? - of gaan haar oogen er
over heen - ziende zonder op te nemen? Denkt ze aan haar vervlogen meisjesdroomen,
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staart ze in dof, dompig niet-weten in de toekomst die komen gaat? Haar gedweëe,
teere gestalte staat daar in het hooge licht - als een aureool - dat door het venster
boven de deur door valt, een breed en gouden schijnsel, dat nog even hangen blijft
op den kaarten-belegde tafel. De stoere, harde gezichten der spelers daarentegen
blijven in den somberen halfschemer.
De romantiek is ook hier - doch hoe anders dan in den ‘Reizende Muzikant’. Hoe
losser en minder gewild is hier de compositie - hoe meer gezien en daardoor van
machtige werking. Niet valt een schikking op van een voorwerp, hier zóo neergelegd,
een
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plaatje daar zóo neergehangen uit decoratieve bedoeling. De werkelijkheid - dat
kamerhoekje - was decoratief uit zichzelf, en met artistieke hand en hooger boven
zijn onderwerp staande, kon de schilder daarin de figuren zóo groepeeren dat de
compositie tot éen vast geheel werd van kleuren en harmonische lijnen. Daarbij is
het onderwerp gezien en doorvoeld - de schilder ként de wezens die hij geeft, - waar
die vioolspeler een romantisch verzinsel bleef en daardoor zwak zoowel van gegeven
als van groepeering, die zelfs àl te losjes bleef. In de ‘Spelers’ daarentegen heeft
Israëls' oog het geheel omvat - en de groote lijn heeft hij niet meer door peuterige
afdwalingen verlaten.
Zeer bijzonder blijkt zijn talent om vele figuren in natuurlijke ongedwongenheid
te groepeeren uit ‘Het Sober Maal’ (bl. 151). Rondom de schamele tafel, waarop
middenin de groote etenspot dampt, zit de boerenfamilie geschaard. Vader schept
op, de anderen kijken toe; zelfs is het zoontje naast den doenden vader opgestaan
om beter naar de lekkernij te kunnen kijken in stille voorgenieting. Ook de poes op
den voorgrond heeft den kop opgeheven en kijkt naar den rekel, die haar blijkbaar
iets over dien dampenden pot heeft verklapt. Ook zij voelt de ‘gebeurtenis’ die er
gaande is - die hen allen bezighoudt: de sobere maaltijd. In houterige, onbehouwen
houdingen zitten ze op de stoelen. Vergelijk daarmede weer het gedistingeerde en
daardoor onnatuurlijke in de houding van de vioolspeler en z'n twee kinderen. Het
verschil is merkwaardig. Een mooi rustig licht, valt door de beide ruitjesramen binnen,
en toovert een wonderen gloed op de verschoten kiel en jak van man en vrouw - blijft
blauwig trillen in den warmen damp - en geeft een onbestemden, innigen schemer
in de veilig gesloten kamer, waar nu de familie saam-geschaard zit voor 't daaglijksch
maal. Een brokje nederig en vredig gelukkig leven.

VISSCHERSVROUW. (EIGENDOM VAN DR. S. SELHORST TE 'S GRAVENHAGE).

Daar tegenover staat de eenzaamheid van die oude, gebogen vrouw, zittend op
den rieten stoel voor de hooge schouw, waarin zwakjes de vlammen kronkelen. De
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oude, bleeke, magere handen heeft ze er beide naar uitgestoken, wat warmte zoekend
- waar het gebogen lichaam geen weerstand meer heeft tegen de felle winterkou
daarbuiten. Haar versleten mantel heeft ze dan ook beschermend over de schouders
gehangen.... ‘Als men oud wordt’ - zoo is de naam van dit meesterwerk.
Als men oud wordt - als men velen, die men liefhad, heeft zien heengaan, en alleen,
vergeten, verlaten achterblijft - met wat mooie herinneringen alleen. Als het heele
leven niet anders is geweest dan een harde, bittere strijd om het daaglijksch brood -,
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als de stormende zee den man, de zonen, de kleinzonen misschien - allen verzwolgen
heeft - en men dán alleen blijft - zonder wanhoop, berustend; - als men oud wordt.
Het zal er wel stil wezen in het kale, schamele kamertje. Alleen het oude hangklokje
zal hoorbaar tikken, en de winterwind rammelt misschien even aan de ramen. En in
die kille, stille kamer is ze dicht bij de schouw gaan zitten, waar het vuur nog
weifelend vlamt - en strekt de oude handen verlangend naar wat armoedige warmte.
Een koele winterzon valt binnen, toovert wondere kleuren op den gelen, verschoten
mantel en de paarse mouwen van haar jak; blijft er blauwig hangen in de helderwitte,
propere kap. Een tooverwerk van grijze en zilverachtige kleuren.
Dit doek is een meesterstuk en wie zóo aangrijpend de tragedie van een
menschenleven te geven vermocht hoort tot die enkele uitverkorene genieën zooals
slechts zelden een eeuw of volk ze voortbrengt.
Een soortgelijk gegeven, doch van weldadige vredigheid, is het ‘Oude Vrouwtje’
(zie bl. 152) bij het raam gezeten, werkeloos wat voor zich uitstarend, mijmerend.
Een prachtige uitdrukking op dat oude gelaat, een warme gloed van kleuren ook hier,
in dit met spontane streken en vegen opgezette doek. Doch wie den lof van elk
schilderij afzonderlijk geven wilde, zou immers boekdeelen kunnen volschrijven!
Noodzakelijk moet ik me dus tot de meest karakteristieke werken bepalen. Zoo is
er de ‘Oude Jood’ (de zoon van het oude volk). Hij zit er voor zijn deuropening -; in
grauwe donkere mengeling hangen de uitdragerskleeren daarboven uitgestald. Hij
zit daar - werkeloos - de handen slap neerhangend - en kijkt voor zich uit met een
onbestemden, haast geheimzinnigen blik in zijn donkere oogen, waarin iets leeft van
de oude, taaie kracht, standhoudend door de eeuwen heen - de kracht van dit ras dit oude volk.
Mooi ook de ‘Droomerij’ (bl. 153) het vrouwtje voor het raam, opkijkend in de
teedere avondlucht waar een voorzichtige smalle manesikkel al eventjes te glanzen
begint. Eenigszins die zelfde stemming van droomerij geeft ‘De Visschersvrouw’
(bl. 155), op het hooge duin gezeten, starend over de grauwe zee, aan den horizon
schier in de vale tinten van den hemel versmeltend -; teeder staat haar jong profiel
tegen die dampige grijsheid. Ook in de ‘Visschersdochter’ op het strand zittend - de
knieën wat opgetrokken, de rug steunend tegen den zwaren schelpenmand - in dat
jonge figuurtje, in heerlijks niets doen, wat soezend, vinden we de vredig droomerige
stemming terug.
Van oerkrachtig-stoer bewegen daarentegen is ‘Het Noodsein’ (bl. 157).
Een bruine sterke knol met waaienden staart, staat te midden van het windgeweld
en een zwarte kerel daarop, die een grauwe lap - een vlag is het nauwelijks te noemen
- zwaait, en hard tegen den storm in iets schreeuwt, naar het ver liggende schip. Een
verregende hond, hangende staart, één poot bibberig opgeheven, staat er naast. Zooals
het onderwerp is, zoo is de uitvoering, van een oerkrachtige techniek. Het is
verwonderlijk eens na te gaan hoe uit die paar bruine penseelstreken, vlug, haast
wild neergezet, die knol geworden is, met zijn licht glimmende flanken; hoe uit die
donkergrauwe kwak een profiel kwam en luid schreeuwende mond; hoe die grijze
lap met één gedurfde, verfloos eindigende penseelveeg neergezet is.
En toch die schijnbare eenvoud van bewerking bedriegt; want overal vinden we
weer in verwarrende en verrassende wijze tinten en tintjes aangebracht die het effect
volmaken. De techniek van dit werk is verbijsterend, een eigenaardig voorbeeld van
Israëls' werkwijze in de laatste jaren, sterk persoonlijk, uit eigen stadige evolutie
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voortgekomen. Wie had kunnen vermoeden dat de minutieuse fijnschilder van vroeger
tot zulk een breede, en toch verwarrende, spontane techniek zich ontwikkelen zou!
Van gelijke, oerkrachtige compositie is de ‘Visscher te paard.’ Bij deze vergeleken
is ‘Langs velden en wegen’ van teedere, onbewogen rust. Kalm loopen de twee
jeugdige figuren te dwalen door de velden, waar een jonge, groene toover begint van
komende lente, waar ook een wijding van jonge teedere liefde haar toovernet tusschen
beiden te weven begint.
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Van de andere doeken moge een opsomming volstaan. ‘De herder met zijn kudde’
en de ‘Spelende visscherskinderen’, nog wat fijntjes in uitvoering en misschien zelfs
wat zoetelijk, ‘In het Bosch’, met prachtige zonnespelingen door het dichte hout;
een ‘Moeder en kind’ en een ‘Naakstudie’, een in vage lijnen gehouden
vrouwenfiguur, de rug hel verlicht, in de behandeling, vooral van de reflex op het
vleesch, zoo waar eenige overeenkomst

HET NOODSEIN. (COLL. DOUAIRIÈRE LOUISE VAN ALPHEN, 'S GRAVENHAGE).

vertoonend met het schetsje voor ‘Méditation.’
Van aquarellen is er een kleine, maar keurige verzameling bijeen. De drie portretten
noemde ik reeds. Dan is er ‘Het Breistertje’ (bl. 154) en de ‘Naaischool’ (bl. 158).
Vooral het laatste is een wonderwerk van licht, dat daar in breede, heldere vlakken
glanst op het blanke linnen, en op de witte kappen der aandachtig gebogen hoofden.
Het trilt er door de propere vitrages, staat er fel op de roode dakpannen daarbuiten
en geeft nieuwen glans aan de groote, platte, blauwe vloertegels. Beide werken zijn
nog van vroegeren datum, en heel anders is dan ook weer de bewerking van ‘Gebed
voor den maaltijd’ (bl. 159) en van ‘De beide slaapsters.’
Mooi is de uitdrukking van het biddend gelaat, het vouwen van de handen die het
gelaat zijdelings steunen, en prachtig is de tint van dat blauwig verschoten jak.
‘De beide slaapsters’ is de note gaie van den zaal. Er is in die tevreden sluimering
van het oudje, achter het veilig vitrage-gesloten raam, naast haar de gezellig duttende
zwarte poes, iets aanstekelijks. Wie er lang naar kijkt wordt tevreden, beseft het
kalme geluk van dat stil ongestoord zitten in het warme knusse kamertje, waar een
vlammetje in de schouw kronkelt en wat groene bloempotplantjes staan in het witte
licht dat door de propere vitrages binnen zeeft, en een vreemden warmen tint geeft
aan het paars katoenen jak. Dit is het eenzame leven gezien van zijn diep gelukkige
zijde.
Noemen we nog ‘Moederzorgen’, een kleine waterverf van een moeder bezig met
haar kindje.
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DE NAAISCHOOL. (EIGENDOM VAN DEN HEER H. VAN KEMPEN TE AMSTERDAM).

Teekeningen zijn er weinige. Een penteekening, een potloodteekening uit jonge
periode, een jongenskop voorstellend, nog minutieus en wat conventioneel. Een man
die met een pijp in de hand breedelijk te redeneeren zit, een paar krabbels van kinderen
met breed door het schort geschreven het woord ‘rood’, en een krijtstudie voor een
te maken schilderij, ‘De Pannekoekenbakster’ (Verzameling Krone, Amsterdam):
een oude vrouw, op den grond gehurkt, in de linkerhand een pannekoekpan in de
rechterhand een groot mes waarmede ze het baksel lossteekt. Die teekening is
merkwaardig. Met forsche krijthalen is die linkerarm gegeven, aangezet, verbeterd.
De actie van de rechterarm en hand is verrassend, en de geheele compositie, het
neerhurken, de lijn van den gekromden rug, merkwaardig van opmerking en weergave.
***
En zoo is kortelijk nagegaan wat de zaal aan leerrijks en overmatig schoons biedt.
Leerrijk waar we de wording van een meester in het allengs zich losmaken van traditie
en school, om geheel zich zelven een weg te banen, zich zelve te worden in een
onophoudelijke, werkzame eigen ontwikkeling, er kunnen volgen. Dit doel had onze
commissaris-generaal, de heer Zilcken, zich gesteld, en na deze korte bespreking
moge het niet twijfelachtig meer zijn of het werd ten volle bereikt, dank zij zijn
warme toewijding en rusteloozen ijver. Nederland zij hem er dankbaar voor!
En dankbaar er voor was ook de meester zelf, Jozef Israëls, die op zóó hoogen
leeftijd de lange reis naar Venetië nog eens gewaagd had en die daar in de mooie
dagen van begin Juni zijn eerezaal bezocht. Hij was zeer ingenomen met de mooie,
smaakvolle opstelling van zijn werk.
‘Steeds jeugdig van ziel, steeds vlijtig aan het werk,’ zoo sprak Grimani op den
dag der opening over Israëls.
Die jeugdige ziel bij den grijsaard, die
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HET GEBED VOOR DEN MAALTIJD. (COLL. DOUAIRIÈRE LOUISE VAN ALPHEN, 'S GRAVENHAGE).

levensvreugde, hoe bewondert een ieder ze, al is hij maar enkele oogenblikken met
hem samen! En daar, als getuigenis van zijn vlijtig werk, hangen de wonderbare
doeken in het hooge, rustige licht van de eerezaal die Venetië hem toedacht; hangen
daar ‘Als men oud wordt’, ‘Het sobere maal’, ‘Na de mis’, het zelfportret en zoovele
andere aangrijpende schoonheden, die hij te scheppen vermocht. Zoovele en toch
zoo weinige in vergelijking met het vele dat hij in zijn lang en rusteloos arbeidend
leven wrocht.
Daar in die zaal hangt de atmosfeer van ons vaderland; van onze Hollandsche
stranden en luchten en zeeën, van onze velden en weiden, van ons binnenhuisleven!
Iets van de ziel van ons volk en van ons land is daar uit de doeken gevloden en staat
er om u en fluistert u aan de ooren.
Een vreemde bekoring, die u aangrijpt, machtig en onweerstaanbaar, en u niet los
laten wil.
Hoe groot en mooi is ons vaderland, waar het zulk een meester onder de zijnen
bezit om het zóó in al zijn schoonheid de wereld te toonen!
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DE BEWEENING VAN CHRISTUS, NAAR DE SCHILDERIJ VAN LIBERALE DA VERONA. (ALTE PINAKOTHEK,
MÜNCHEN).
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Een indruk van het oberammergauer passionsspiel.
Door Top Naeff.
Met uitzondering der voor alle modekunst ontvankelijken, zijn er in ons land
betrekkelijk weinig menschen, die zich aangetrokken gevoelen een voorstelling dezer
om de tien jaren plaats vindende spelen bij te wonen. Wij bedoelen niet juist die
categorie van aan den woordelijken bijbel getrouwe protestanten, welke in de
uitbeelding van het hun heilig lijdensverhaal een pijnlijke namaak en schennis der
ontroerende overlevering zien, noch hen, die de realiseering van het al te gruwelijk
schouwspel der kruisiging vreezen, maar het kwam ons zoo voor of er, bijvoorbeeld
onder de kunstenaars en onder de weinigen welke in de tooneelspeelkunst een zuiver
belang stellen, geen genegenheid voor, en zelfs een zekeren onwil tegen de wat
overberoemde voorstellingen zou bestaan.
Mij van alle geloofsbelijdenis onthoudende, schaar ik mij het best onder deze
laatsten en erken, dat ook ik zonder veel verwachting van artistieken noch religieusen
aard, en eigenlijk slechts met het nuchter doel eens te zien hoe men daar met een
menigte van duizend menschen en kinderen op het tooneel ‘werkt’ naar
Oberammergau ben gegaan. Het van lijdens-prentbriefkaarten gepavoiseerde München
- mooie Maria's, Martha's en Magdalena's, maar héél erg Ary Scheffer! - stemt niet
hoopvol, en wie bij toeval daar in de schatkamers der Alte Pinakothek vóór ‘die
Beweinung Christi’ van den weinig bekenden schilder Liberale da Verona stilstaat,
komt nog in de verzoeking van reisroute te veranderen. Een werk, vol van bijkans
stralende smartelijkheid en waarin eigenlijk alles is, wat Oberammergau niet geven
kan.
Animeerende anecdoten betreffende geestdriftigen welke den nacht op de stoep
van Maria's overvulde woning of in den puilenden omnibus van het hotel moesten
doorbrengen, behooren sinds nagenoeg alle logies in handen der reisbureaux zijn en
het dorp niet meer opneemt dan het verzwelgen kan, tot de romantiek der verleden
spelen; en ook van den langharigen Simson, die uw paarden ment en dit wellicht
voor tien jaren ook al deed, gaat op den langen, fraaien rit van Hohenschwangau
naar Oberammergau, de eerste bekoring wat af.
Dan, de aankomst op het pleintje, als een jaarmarkt bevolkt met, langs de winkeltjes
schuifelende vreemdelingen, en bedrijvig van zich ontladende auto's en rijtuigen, dat
later, zoodra de huisjes kleur krijgen van avondlicht, bijzonder vriendelijk wordt.
Met het luien der misklokken in den volgenden vroegen ochtend, veel helder geluid
in de lichte lucht, komt iets van de stemming, waarin men dien dag toch wezen wil.
Anton Lang, die de Christusrol zal vertolken, trekt de aandacht in het rijkgedoschte
kerkje, waar hij, naast Petrus gezeten, de eerste mis bijwoont. Hij onthoudt zich van
hinderlijke pose en is slanker en fijner dan zijn portretten doen vermoeden. En telkens,
wanneer er weer een medespeler binnentreedt, kenbaar aan den weligen haardosch,
treft ons in deze karakteristieke koppen, zoo zuiver van lijn en voornaam van
uitdrukking, het ras-edele. Het is of in het dorp de innerlijke beschaving, als een
erfenis gegaan van vader op zoon, inderdaad het uiterlijk voorkomen dezer menschen
heeft geadeld.
Weer teleurstellend volgt daarop - de voorstelling begint om acht uur - de aanblik
van het gebouw, een enorme zaal, als een station overkapt, en het tooneel, dat, met

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 20

naakten plankenvloer en, als een gewoon theater ingericht middengedeelte, ondanks
de wolkenlucht boven het proscenium en de beide straten van Jerusalem aan
weerszijden, en ondanks den echten bergtop op den achtergrond, nuchter in het
daglicht staat en de huiverige gedachte aan een executie onwillekeurig wekt.
In de middeleeuwen, nadat de geestelijk-
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JEZUS VOOR ANNAS.

heid de opvoering van het religieuse drama, dat eerst een bestanddeel der liturgie
was en toen ook in het latijn werd gespeeld, doch waarin meer en meer het wereldsch
element de rein ritueele beginselen overheerschte, verboden had, werden de
passiespelen op de kerkhoven vertoond. Later, in vol ornaat, met hemel, hel, engelen
en duivelen, veelal in de kloosters en aan de hoven der ridders. Bijna elke stad en
elk dorp in Beieren had zijn passiespel. Zij werden telkens door den keurvorst tijdelijk
belet, en na enkele jaren weder toegestaan. Het voornaamste was wel het te Tegernsee
gespeelde ‘Drama vom Römischen Kaisertum deutscher Nation und vom Anti-Christ’
en men vermoedt dat dit, in den tijd toen Frederik Barbarossa het Beiersche Hoogland
en ook het spel bezocht, de aanleiding geweest is tot tal van kerkelijke spelen in de
omgeving, en ook aan de vertooningen te Oberammergau ten grondslag ligt. Na de
pestepidemie in 1633 stelde men zich daar de opvoering van het lijdensdrama, om
de tien jaren, tot een heilige taak. De groote vermaardheid verkregen zij echter eerst
in 1855, nadat de tooneelspeler Eduard Devrient er zijn bewondering over in een
geschrift had geuit.
Het spel wordt geopend door een koor van veertig mannen en vrouwen, dat uit de
zuilengangen links en rechts, welke weder grenzen aan de, de beide hoeken uisluitende
huizen van Pilatus en Annas (aan weerszijden naast de genoemde Jerusalemsche
straten) aantreedt, en zich als een levend gordijn langs den geheelen voorgrond
opstelt. De kooraanvoerder zegt de inleidende verzen en zangstemmen, solo of in
koor, sluiten zich hierbij aan. Daarna wijkt het koor terug en verdwijnt in de gangen
tot het eerste tableau ‘de Aanbidding van het Kruis’ in het overdekte midden-theater
vertoond is, om vervolgens terug te keeren en de eigenlijke lijdensgeschiedenis, te
beginnen met de intocht in Jeruzalem, voor te bereiden.
Gedurende de gansche voorstelling, een aaneenschakeling van episoden uit het
leven
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DE HANDELAREN VOOR DEN HOOGEN RAAD.

van Jezus telkens voorafgegaan door een. in levend beeld gevatte gelijkenis, welke
met de volgende episode in meer of minder verband kan worden gebracht, is dit de,
ook den toeschouwer zeer vermoeiende taak van het onzuiver zingend en maar
zeldzaam welsprekend koor. En reeds met de eerste versregelen, welke noch
dichterlijk schoon, noch door eenvoud bekorend kunnen worden genoemd, komt het
ons natuurlijk voor, dat dit passiespel, al werd het door machtiger kunstenaars dan
deze vertolkers uitgevoerd, nooit meer dan als ‘schouwspel’ gelukken kan. Naar
verluidt, heeft indertijd de postdirecteur Guido Lang van zijn vader in een geschreven
boek den oorspronkelijken tekst van het drama geërfd. Deze tekst, om en
weer-omgewerkt en voor het laatst ‘hernieuwd’ door een pastoor Daisenberger, en
aldus als de officieele tekst gevolgd en uitgegeven, is niet meer dan een als het ware
met de gesanctionneerde bijbelwoorden gelardeerd, vlak verhaal, waaraan alles wat
des drama's is, vreemd bleef. Ik betwijfel of het gegeven, al herleefde het in de ziel
van den dramatischen dichter bij uitnemendheid, ooit als tooneelstuk zou kunnen
bevredigen, maar dit verontschuldigt in geenen deele het even gevoelloos als onhandig
en taalarm arrangement dat men te Oberammergau ons biedt. Zonder op deze vraag
dieper in te gaan, geloof ik, dat de passieve Christus figuur niet ongestraft tot de
hoofdpersoon van een tooneel-drama om te scheppen zou zijn, en alleen als lichtende
achtergrond-figuur, met als hoofdpersoon Judas, in wien zich het eigenlijke drama
voltrekt, en in mindere mate, Petrus, gaaf te behouden zou zijn*)
Konden de Oberammergauers besluiten zich in hun werk, zoo breed van opzet,
met zooveel gaven en innige toewijding gedaan, te bepalen tot de plastiek, er een
zuiver gebaren-spel van te maken, hoeveel zou er gewonnen zijn! Want waarlijk
daarin

*) De Vlaming Rafaël Verhulst deed met zijn drama-‘Jezus de Nazarener’ een zwakke poging
in deze richting.
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JEZUS' GANG NAAR JERUZALEM.

zijn ze onvergelijkelijk. Romantiek... de prentbriefkaarten wezen het immers uit.
Maria draagt haar lange haren over de schouders gespreid en haar jong gezicht heeft
noch de koele kuischheid der primitieven noch het menschelijk smartelijke, het
verweend gelaat, waardoor de glimlach der opperste verrukking henenbeeft van
Liberale da Verona's Moeder-Gods. Wij moeten ook niet denken, geen moment, aan
Gerard David (Maria het lichaam van Jezus kussend) noch aan ‘de Afneming van
het Kruis’, te Antwerpen. De Oberammergauer Christus is niet de uitgemergelde
figuur, bleek als elpenbeen met de klonterige haartrossen langs het vertrokken gezicht,
uwer verbeelding, en de engelen z i j n engelen met vleugelen. Maar in deze opvatting
- en ik betwijfel of een primitiever beeld gelijk wij het ons liever wenschen, in deze
ruimte, bij den grootschen opzet die sommige tooneelen vereischen en in verband
met de lengte der vertooning, die trots alle tekortkomingen boeit en blijft boeien,
van juister inzicht getuigen zou - in deze opvatting was door rust, soberheid en goeden
smaak een geheel verkregen, dat nergens kwetste, en een stempel van opmerkelijke
voornaamheid droeg.
Dezelfde distinctie welke ons trof in de koppen der medespelenden, toen wij hen
‘in civiel’ zagen in de kerk, kenmerkte de voorstelling.
Het is een wanbegrip, dat de Passiespelen zouden zijn een boerenvertooning waarbij
de executanten, par droit de naissance als kunstenaars uit de wieg stappen. Met
boeren, gelijk wij ons die, op het woord, voorstellen, hebben de Oberammergauers
niets gemeen, evenmin spreekt uit hen de burgelijkheid van gegoede burgers, en de
allure van den kunstenaarsstand maakten zij zich tot heden nog niet eigen. Het is een
speciaal soort menschen, dat de voordeelen geniet van een zekere cultuur en daarvan
ook uiterlijk het merk draagt. En het was de beschavingsgeschiedenis van het dorp,
die de voorstelling tot iets bijzonders maakte. Overigens hebben zij, de een met meer
de ander met minder gaven, te werken als ieder ander kunstenaar - en mogelijk nog
wat harder, want de Oberammergauer is trotsch en de wetten zijn er streng - om, een
elk persoonlijk, niets te verstoren in het geheel en, gezamenlijk de voorstelling op
peil te brengen. Daaraan, vertelde mij Maria Magdalena, gaan maanden van
stemoefening, lessen in gebarenspel enz. vooraf In de jaren tusschen het eene
Passiespel en het andere, oefenen zij zich door onder elkander kleinere spelen,
kerkelijke of historische, op te voeren. De hoofdpersonen bezoeken de Musea en
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waar zij van een goede tooneelvoorstelling kunnen afzien wat zij meenen dat hun
tot steun kan zijn, vermijden zij ook den schouwburg niet. Anton Lang zat al als
kleine jongen, zoo dikwijls hij er kans voor kreeg, op het schellinkje in München en
ging later eenigen tijd voor het tooneel naar Londen. Zij spreken, zonder aanmatiging,
gaarne over literatuur en schilderijen en vertellen u met groeten eenvoud vau hun
studies.
Waar er dus bij deze Oberammergauer beroepsspelers of liefhebbers, al naar gij hen
noemen wilt, behalve meer natuurlijke beschaving, mogelijk ook een grooter
ontvankelijkheid voor dit soort kunst bestaat dan
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bij de meeste andere tooneelspelers van beiderlei aard, wellicht sneller begrip en
inniger toewijding, een geloof in hun roeping, dat zich omzet in daden, daar maakt
dit alles te zamen nog geen talent.

DE KINDEREN.

En waar dit, onder deze honderde medespelenden, allen uit één dorp vergaard,
want anderen dan de bewoners van Oberammergau zijn uitgesloten, natuurlijk even
zeldzaam is als overal elders, en er niettemin met deze krachten iets moet worden
bereikt dat aan een redelijken kunsteisch voldoet, daar heeft de leider, of hebben de
leiders (de directeur van de vakteekenschool, Ludwig Lang, is de Oberregisseur,
onder hem, Hans Mayr, enkele Münchener kunstenaars staan hun terzijde) de handen
vol. School dus, tucht en dressuur. En het was de reis waard om te zien wat daarmede,
of misschien desondanks was bereikt. Hoe sterk ook de nadeelen gevoelend van alle
schoolschheid, betwijfel ik toch of het mogelijk zou zijn geweest een voorstelling
als deze tot iets te maken indien men de spelers vrijer uit had laten gaan.
De nadeelen overwogen wanneer de groote groepen, een prachtige bonte mengeling,
uit de nauwe straten van Jeruzalem opdrongen naar het proscenium. Dan leek op
eenmaal in de ruimte de bewegelijkheid te verstarren, de massale overtuiging vlood,
en er bleven nog slechts de kernige typen, een nauwelijks te bevatten verscheidenheid,
de houding van elk afzonderlijk, de bewonderenswaardige groepeering en schitterende
kleedij. Ook het spreken-in-koor, van uit de verte een woeling van geluid, doch
naderbij te rhythmisch-duidelijk, dat niet vervloeide maar bot afbrak op het laatste
woord, liet op den duur de bezwaren tegen een dergelijk unisono, hoe zuiver het ook
zij - en dit was het van deze honderden in onbegrijpelijke volkomenheid - wel wegen.
‘De Intocht in Jeruzalem’ waarbij Jezus op den ezel reed en een stoet van
palm-wuivende kinderen vóór ging, maakte geen indruk, en ‘de Kruisgang’, ons door
Multatuli zoo fel geschilderd, was met uitzondering van het knielen der kleine
Veronica met den zweetdoek, weinig aangrijpend. Zoodra echter de menschenmassa,
o.a. vóór de woning van Pilatus, tot staan kwam, in spanning van kijken of luisteren,
leek ze los te geraken uit den band der dessuur en, dóór de techniek heen, momenteel
zich zelf te zijn. Het was in deze oogenblikken dat wij ‘de ziel van de menigte’
hebben gevoeld en dit is iets wat in den schouwburg tot de zeldzaamheden behoort.
In de voordracht, het zeggen van den dialoog afgescheiden van het gebarenspel,
schoten allen te kort. Van de hoofdpersonen had er slechts één, Maria Magdalena,
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Maria Mayr, in haar zachte warme altstem het dramatisch accent, dat onmiddellijk
en onbetwistbaar aanvoelt als echt. Haar kreet: ‘Schonet doch! Schonet doch!’
wanneer op bevel van Pilatus den gekruisigden de beenen zullen worden gebroken
en de lijken afgenomen, was van groote werking.
Schier ledig zijn de zeven woorden aan het kruis, ons door Messchaert's stem in
het hart gegrift, aan mij voorbij gegaan. Slechts: ‘Mich dürstet’, een rauwe klank,
waarin vooral lichamelijk lijden, heeft mij geraakt. Van een woord als: ‘Frau! sieh
deinen Sohn, Sohn, sieh deine Mutter’, tot Maria en Johannes
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die weenen aan den voet van het kruis, moest, onvermijdelijk, wilde het over een
zaal van dezen omvang strekken, de intimiteit verloren gaan, doch de hoogere waarde
zou ons ook over dien afstand hebben bereikt.
En zou men pastoor Dautzenberger of wie het op zijn geweten moge hebben, niet
verwenschen, die op dit oogenblik Maria welwillend laat antwoorden: ‘So sorgst du
sterbend noch für deine Mutter.’
Bij een dergelijke dichterlijke vrijheid vraagt men zich af of het billijk is deze
tooneelspelers verantwoordelijk te stellen en hen te verwijten, dat de natuurlijke
ontroering door het lijdensverhaal gewekt, zóó redeloos ondermijnd, als drama ook
in hen niet dieper heeft ingewerkt.
Het sterven op Golgotha speelt in het besloten middengedeelte, met beschilderde
coulisen, friezen en achterdoek. Dit tafreel sluit zich, evenals de ‘Opstanding’, wat
de opvatting betreft, volkomen aan bij de vorige tooneelen, maar toch voelt men hier,
sterker dan in het voorafgaande, verzet tegen de realiseering van het geestelijk drama
in het algemeen. Wanneer de gordijnen wijken, zijn de beide kruizen waaraan de
moordenaars hangen opgesteld, het middelste kruis met Christus daaraan geklonken
ligt op den grond en wordt voor onze oogen opgericht. Het gebeurt met toewijding,
zonder hinderlijke bijkomstigheden, en het tooneel is fraai, groenig van toon. Op het
beslissend oogenblik schuift een grauw wolkendoek begeleid van nagebootste donder
en bliksem tusschen de kruizen en het achterdoek. Het is ontstellend, zonder
verheffing, gelijk de geheele voorstelling voorál de gedachte heeft gewekt: dat het
toch een gruwelijke moord is geweest. In mij althans.
Hoe persoonlijk en afhankelijk van eigen innerlijke gesteldheid de indruk van dit
spel overigens is, moge blijken uit de vermelding, dat lang vóór het wijken der
gordijnen waarachter de kruizen worden opgericht, terwijl het koor, in rouw, met
zwarten mantel over het witte onderkleed, de leelijke inleidende verzen zegt en zingt,
een groot gedeelte der toeschouwers, voorovergebogen, snikkend de kruisiging
verbeidt.
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In hoeverre nu een openlucht-vertooning het wint op een schouwburgvoorstelling
behoeft hier niet te worden beslist, maar wel kan ik als mijn ervaring uitspreken, dat
bij een halfslachtige inrichting als te Oberammergau, de scènen in het overdekte en
ommuurde middengedeelte beter voldeden dan al wat in de ruimte, onder de scherpe
lucht voorviel. Zoo was het Sanhedrin, waarin de Hooge Raad vergadert en Judas
komt tot de daad van het verraad, prachtig rijp van kleur, beheerscht levendig van
expressie en als in het groen gouden licht van Rembrandt gedrenkt. Een voldragen
beeld.
Ook de gelijkenissen, welke de handeling afwisselen, vonden in deze zoogenaamde
‘Bühne’ plaats. En deze gelijkenissen, ‘tableaux vivants’ van meerendeels gelukkige
kleurmengeling en een voorbeeld van voortreffelijke groepeering en belichting*),
gaven

*) De belichting geschiedt maar één maal (tijdens de ‘Opstanding’, die weinig beteekenend
was) door middel van kunstlicht.
Door een bedekking van gewoon broeiglas, dat groen doorscheen, en het openen of sluiten
der zijcoulisen verkreeg men inderdaad wondere effecten. De ongeschminkte gezichten
teekenden er zich scherp in af en de kleuren hadden in dit licht een heel bijzonderen gloed.
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in hun soort een gaver genot dan het eigenlijke passionsspiel, dat onze diepere
belangstelling had. Een verrukking waren de kinderen. Een biddend kindje, heele
kleintjes spelen er al in mee, bidt er met zijn knietjes, met zijn handjes, met zijn licht
gebogen hoofdje; elk aandoenlijk vroom profieltje is als een stil gebed. En zooals
zij vreugde weten uit te drukken! De vreugde is in hun blije lijfje, in armen en in
handjes, tot in de vingertjes. Men zou wanen, dat zij dansten

HET AVONDMAAL.

in hun vreugdevolle onbeweeglijkheid. Ook de ouderen. De Simson van ons rijtuig,
hoe stónd de kerel, als een reus tusschen de zuilen!
Het gebaar is de kracht van Oberammergau. Indien Anton Lang in zijn stem iets had'
kunnen leggen van wat hij in de gebaren zoo ontroerend gaf! Het was verwonderlijk
ontgoochelend telkens weer uit den mond van dezen man, zoo tragisch van houding,
met zijn aldoor bedroevende handen, en van wien elke stap een gemoedsbeweging
vertolkte, de woorden leeg, als onberoerd te hooren vergaan. Ik vond het te meer te
betreuren daar uit zijn werk een bepaalde opvatting sprak en hij, in tegenstelling met
bijvoorbeeld Judas die zich in den alouden verraderstrant liet gaan en daarmede ook
een groot gedeelte van het publiek voldeed, wel degelijk trachtte de figuur strak te
houden, te verfijnen en aan te passen aan het modern begrip. Niet den, van den
aanvang af veroordeelden übermensch, den martelaar en predikenden lijder gaf hij,
maar een jongen man, een enkeling, met geestdrif voor zijn beginselen die, althans
tijdelijk, pal staat tegenover den botten grooten hoop. Daar was jeugd in zijn
veerkrachtigen tred, en overeenstemmend was ook het snelle tempo waarin hij sprak.
Hoe groot stond deze mensch
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in het geding voor Pilatus te midden van het volksgewoel, eenzaam, naakt, de handen
geboeid, de doornenkroon op het hoofd, zwijgend op elken smaad en inderdaad
koninklijk als een koning. Als hij dan eindelijk zal spreken... men hield den adem
in. Maar het was al voorbij vóór men het wist, omdat de stem koel bleef, en reeds
sprak weer Pilatus. Als een hond werd hij toen naar Herodes gesleept, en opnieuw
herleefde de ontroering. Totdat hij weder den mond opende....
Vanzelf volgt hieruit dat de tooneelen waarin het minst gesproken werd, het meest
troffen.
‘Het afscheid van Maria te Bethania’ o.a., en bovenal het ‘Avondmaal’, waarin
één hoogtepunt voor den geheelen dag: ‘De voetwassching’.
De schilderij van Leonard da Vinci, vaal van toon met alleen het kleed van oud
Italiaansch blauw over den, in trappen oploopenden voorgrond, de gedekte tafel,
lichtend in het midden. Scherp tegen den donkeren achterwand de fraaie koppen der
discipelen. Dan staat Johannes, een mooie jonge figuur, die links naast den meester
zit, op, ontneemt hem den wijnrooden mantel en bindt hem den witten schoot vóór.
En zóó, onder een stilte, die den onbeweeglijken toeschouwer de keel toeneep, knielt
hij voor den eerste, voor den tweede, en zoo vervolgens. Twaalf maal. En het gebaar
waarmede hij telkens, als in een liefkoozing, de voeten in de teederheid zijner handen
nam en afdroogde aan den schoot, dat was wél het gebaar, dat de Vlaamsche meesters
wisten.
De zachte ernst van deze symbolische verrichting, in strengen eenvoud volbracht,
ontroerde diep, het werd een plechtigheid zóó onvergetelijk schoon als ik mij niet
herinner ooit op eenig tooneel te hebben gezien.
Daarna, het breken van het brood, liet nog de stemming onaangetast, doch de
hierop aansluitende handeling: het brengen van dit brood in den mond der discipelen,
een spitse handbeweging met de onwillekeurige bevalligheid van vogelvoeren,
verstoorde. En noch daarvóór, noch daarna is er meer iets geweest, dat dit eene,
sublieme moment nabijkwam.
De bezoeker, voor wie een dergelijke ingrijpende aandoening een zeldzaamheid
is, zal zich gelukkig achten ze op dien dag te hebben ondergaan.
Wie echter van het geweldig treurspel zijner verbeelding te Oberammergau de
verwezenlijking hoopte, zal in deze ééne gulle bevrediging op den langen, als een
koortscurve bewogen dag, zijn troost niet vinden en spijtig huiswaarts gaan.
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Een verzameling oud-Chineesch porcelein
door J.E. Jasper.
Bij gelegenheid van het bezoek, door Zijne Hoogheid, den Hertog van Mecklenburg
aan Soerabaja gebracht, heeft de heer F. Römer Jr. een gedeelte van zijn waardevolle
verzameling voor den hoogen gast op artistieke wijze geëtaleerd en tentoongesteld.
Die verzameling bevat hoofdzakelijk porcelein, meest uit oude tijden, juweeltjes van
oud-Chineesche, ceramische kunst, heerlijk van vorm, kunstig van teekening, glorieus
van kleur.
De heer Römer heeft den heer Knosp, een kenner, verzocht, de verschillende voor
werpen te nummeren en te catalogiseeren, en zoo zoetjes aan is hij bij de beschrijving
van al die kostbare, prachtvolle antiquiteiten tot 2000 gekomen, terwijl de vertrekken
in des heeren Römer's woning en pakhuis nog vol liggen van kleurig porcelein. Hoe
hij aan dat alles gekomen is?

CRAQUELÉ-VAAS.

Al die door haar schoonheid verbijsterende proeven van ceramische kunst heeft
hij aangetroffen, gekocht, geruild bij oude, Chineesche families, bij ‘en décadence’
geraakte afstammelingen van Inlandschen adel, en met al zijn connecties heeft hij
van Banjoewangi tot Bantam en op het eiland Madoera kunnen snuffelen in groote
en obscure woningen, in dalems en krotjes, waar zijn gelukkige hand bijna altijd iets
van zijn gading aantrof.
Denk niet, dat hij al wat los en vast was raak opkocht! Als kenner van porcelein,
door schade en schande wijs geworden op het gebied van fabriekmatige imitatie,
onderscheidde hij met kennis van de oud-Chineesche ceramiek het antieke van het
moderne, en zijn praktische keus werd versterkt door de bestudeering van vele
geïllustreerde werken over Chineesch porcelein. Zijn liefhebberij in antiquiteiten
groeide aan tot kunstgevoel, en ook van het oude ziet hij nu het mooie en het leelijke.
Hij ziet den gloed, de pracht, het origineele der kleuren. Hij heeft de symboliek der
motieven leeren begrijpen. Hij kent de teekenen van superieuren arbeid. Als hij
daarvan den bezoeker iets uitlegt, zijn uitspraak toetsend aan de verklaringen van

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 20

standaardwerken op dat gebied, en hij toont dan zijn meest voorname stukken, ze
zorgvuldig in zijn handen nemend, dan voelt men de liefde, die deze verzamelaar
hebben moet voor zijn voorwerpen, en dan is het, alsof de ceramische kunst uit
vroegere tijden iets geheimzinnigs toont, waarmee de verdwenen pottenbakkers die
sublieme lijnen, die wondere glazuren wisten te verkrijgen.
Het groen-en-rood van de borden uit de Myng dynastie is geen verzameling meer
van complementaire tinten, maar vormt op het melkachtig-wit van het fond een
harmonieus ensemble. Het café au lait is iets karakteristieks, dat men op moderne
stukken niet meer aantreft. Het celadon toont zijn distinctie in een heerlijk-rustigen
tint. En de heer Römer bezit een sang-de-boeuf-vaas, welke niet alleen door haar
superbe modelé, maar ook door het als bloed gestolde glazuur een schat is van
ceramische kunst.
Bijna het ¾ deel der collectie, het familie verte, het bleu saphyr, enz., behoort tot
de
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Thsing periode. Schotels, borden, vazen van famille rose zijn er uit den tijd der
Chineesche keizers Young Sing en Kien Lung, en maar weinig exemplaren telt de
collectie uit de latere periode van Kia King en Tho Kwang.
Er is een compleet ontbijtservies van imperial blue, het mooiste blauw, dat men
op het glazuur van nieuwe stukken niet meer in die vorstelijke pracht, die diepe
intensiteit aantreft.
Van het zeldzame famille noire bezit de heer Römer voornamelijk kendi's of
waterkruiken, sommige van sierlijk gedreven zilveren deksels en tuiten voorzien.
Vele vazen, slank van lijn, knap ontworpen, onversierd, zijn er van het reine blanc
de Chine, dat juist door het sobere van de voorwerpen zoo wondervol en teer uitkomt.
Er zijn hooge, donkergeelbruine craquelé vazen van iron brown, en er zijn er van
een doorschijnend zwart, dat als met goudpoeder doorpulverd lijkt.

KWAN YIN-FIGUUR.

In zijn werk Chinese porcelain schrijft W.G. Guilland: ‘The soufflé decoration is
laid upon a greyish blue enamel entirely opaque. This, according to the description
of Père d'Entrecolles is, how it is obtained. The colour, made of the proper consistency
is placed in a tube, one end of which is covered with a cloze gauze, by blowing
through the other end little drops filled with air are precipitated upon the enamel.
These burst, when coming in contact with the sides of the piece and reduce themselves
into little contiguous circles, forming a network like the finest lace. Sometimes the
soufflé colour is blue, more often of a carmine red, which at first sight gives to the
piece the appearance of a violet like enamel.’
Wat de heer Römer van dat soufflé bezit, is zoo wonderbaar van tint en versiering,
dat de vazen, van dichtbij bezien, de meesterlijkheid van het verglazen duidelijk
aangeven.
Zelfs de zeer oude en mooie borden van het merk pierre de justice, en waarvan de
rand aan de achterzijde de geboetseerde indrukken van een lotos-weergave vertoont,
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zijn in de collectie van den heer Römer aanwezig; de teekening is in saffierblauw
glazuur vervaardigd.
Hoeveel kostbare en zeldzame stukken de gelukkige bezitter van de
prachtverzameling in zijn woning heeft, kan blijken uit eenige vergelijkingen.
In het hierbovengenoemde, Engelsche werk is een vaas afgebeeld, waarbij de
navolgende beschrijving wordt gegeven: ‘Cylindrical vase. Height 18 inches. No
mark but two blue rings. This pattern is known as the “dragon on band,” and as a
rule the pieces are of a fine quality and fetch long prizes.’
De hier aangehaalde kenteekenen komen precies zoo voor op een vaas van
denzelfden
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vorm, maar veel grooter. En ook de teekening van een slanke draakfiguur, de
versierende banden, de fijne motieven, het verzorgde glazuur wijzen op de superioriteit
van het stuk.

BLANC DE CHINE.

In Chats on Oriental China by J.F. Blacker staat afgebeeld een ‘ginger jar, with
dome cover. The body decorated with large and small sprays of white prunus, rising
from the base and falling from the shoulder. Height 10 inches. Period Kang He. Value
about £2000. Record price 5.900 guineas.’
Precies eenzelfde vaas van den heer Römer, met dezelfde kenteekenen en van
dezelfde oudheid, is 24 inches hoog.
Er is één allerzeldzaamste vaas van een prachtkleur, of liever: van een
prachtmengeling van kleuren, zooals alleen de oude meesters in de kunst van het
verglazen konden verkrijgen, het z.g. peach blue of peau de pèche.
Een vaas met een ovalen bovenbouw en een uitgeslankte basis. Maar die
wondervolle glanzing van tinten, dat kleurengespeel, even levendig als het mooiste
perzik-velouté! Die doorzichtigheid van over elkaar glijdende kleur-openbaringen!
Men moet zoo'n vaas in het volle licht zien, om de schakeeringen in het onovertrefbare
glazuur naar zijn juiste, hooge waarde te kunnen schatten. Er zit het donzig-rose in
van de frissche perzikschil, het groen doorspatte als van tusschenliggende celweefsels,
benevens een geheimzinnig blauw, dat met het rose een zacht overdekkend sluier
van teeder lila vormt.
Over het peau de pèche lees ik in La ceramique Chinoise, (Librairie Firmin Didot
et Cie): ‘Cette couverte delicate est si suave qu'elle fait prime sur le marché, sa côte
elévée est certainement supérieure à sa valeur réelle, mais tout raisonnement est
inutile avec des gens passionnés qui disposent de millions et qui estiment un objet
en raison du prix de revient; d'ailleurs comment arriver à la note juste? C'est une
recherche inutile, c'est une utopie.’ En iets verder: ‘Un vase de cette espèce, acheté
en Chine environ 600 francs, il y a 7 ans, a été vendu á New York 75.000 francs, et
la propriétaire etant decédée, ce même vase a été payé dernièrement 90.000 francs
aux enchères publiques.’
Het echte peau de pèche voorwerp, dat de heer Römer bezit, is om zijn glazuur
zóó'n wondere schat van oud-Chineesche, ceramische kunst, dat het volstrekt niet
minder waard kan zijn, dan de hierboven aangegeven som.
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SAUSKOM EN KENDI MET ZILVEREN DEKSEL EN TUIT.

Maar er is nog veel kostbaarders in de collectie Römer: twee rijzige beelden, de
godin Kwan Yin voorstellend, waarvan de heerlijke pose, de gracieuse handenhouding,
het serene gezicht, kortom de geheele afwerking een oeuvre vormen, dat in de
ceramische kunst zijn weerga moeilijk vinden zal. Er zit zoo iets religieus en
verhevens in die twee figu-
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ren, dat zij geboetseerd, verglaasd, gebakken moeten zijn door een kunstenaar bij de
gratie Gods. Vermoedelijk zijn zij uit den tijd van Kang Hi, en wat deze prachtbeelden,
openbaringen van ceramische weelde, waarop bijna alle kleuren van oud-porcelein

CELADON VAAS.

IRON BROWN VAAS.
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CRAQUELÉ VAAS.

in het glazuur voorkomen, nog waardevoller maakt, is het donkere fond van de
teekening. Famille noire dus uit de Kang Hi periode!
Uit den uitgebreiden catalogus van den heer Knosp citeer ik hier over de twee
Kwan Yin figuren het navolgende: ‘Mais ce qui dépasse tout ce que l'on peut
s'imaginer, c'est l'expression des deux visages et l'impression que l'on ressent en
présence de ces deux déesses. Le visage du no. 1818 penché un peu vers le bas est
un mélange de dignité et de recueillement. Celui du no. 1819, dont la tête est un peu
plus courbée vers le bas, contient en même temps un air de resignation et de douleur,
dont on se sent immédiatement touché à tel point, que l'on ne parvient plus à eloigner
le regard. Les deux figures ont au bas de la jambe gauche un enfant nu les yeux elévés
vers la divinité, les mains en prière, qui réprésente Zenzaï ou Houan chen tsaï, lequel
fut admis auprès de la déesse pour la seconder dans son oeuvre de salut, après avoir
subi d'atroces épreuves. La base des deux divinités est formée par des nuages, sur
lesquels flotte une amphore sur laquelle se trouve placée la divinité.’
De heer Römer bewoont een klein, onbelangrijk huis, in de galerijen en kamers
waarvan het porcelein chaotisch op den vloer, op zakken ligt, tegen kaal-witte muren
gehangen of onder tafels opgestapeld is.
Maar bij bizondere gelegenheden, zoo ook nu voor Zijne Hoogheid den Hertog
van Mecklenburg, wordt een gedeelte op artistieke wijze uitgestald, plaatst men de
beelden in hun kastjes van rijk houtsnijwerk, zijn de glazen kasten gevuld met de
mooiste serviezen, glanst tegen de muren het met goud geborduurde zijde van zware,
Chineesche draperieën en branden op de met kleeden belegde offertafels de
wierookstokjes, die ijle wasempjes zenden tusschen de lotossen, welke in de slanke
vazen van oud-porcelein gestoken zijn.
Men moet zich die verzameling rijke kunst-
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schatten denken in een opzettelijk daarvoor opgericht en georneerd gebouw, de
étalages in het heerlijke licht, dat door speciale kleurwanden getemperd wordt, en
men krijgt een idee van de mystieke, poetische droom, die de als bloemen van eeuwige
frischheid pronkende vazen, borden, schotels en beelden omgeeft....

FAMILLE VERTE.

De kunstwaarde der verzameling Römer, welke men moeilijk elders in zoo'n
veelzijdige uitgebreidheid zal kunnen aantreffen, wordt op ruim een half millioen
gulden geschat, waarvan een groot bedrag te stellen is op de ongeëvenaarde schoone
Kwan Yin-beelden.
Slechts de meest belangrijke stukken zijn hierboven in het kort beschreven,
wonderbare specimina uit tal van oude, ceramische kunstvoortbrengselen.
Maar er zijn nog vele groote en kleine borden, van merkwaardige en artistieke
ornamenten voorzien, en ondanks hun oudheid nog prijkende met de stabiele, heldere
kleuren van supérieure verfmengsels.
Bij de imperial-blue-afdeeling, schitterend door haar volledigheid, behooren b.v.
ook sambalan- of ingrediëntenbakken, en er zijn ook voorwerpen van dezen aard,
die in diverse tinten en versiering overeenkomen met gansch complete serviezen.
Groot is de verscheidenheid in kendi's of waterkruiken, de eene van model en
ornament al edeler dan de andere, kruiken, die precieuse sieraden geweest moeten
zijn in woonvertrek. En behalve van de donkerbruingele aschvaten, waarop men
bizondere reflets metalliques bewonderen kan, is de heer Römer in het bezit van
bloempotten, kwispedoors, etensdragers, soepkommen, kopjes, schotels en
dienschalen, vazen en vaasjes, vruchtenschalen, trekpotjes, enz., welke een
afzonderlijke studie van ceramische kunstverfijningstechnieken overwaard zijn, en
mooi de ontwikkelingshoogte verduidelijken, waarop het Chineesche
pottenbakkersbedrijf eertijds gestaan heeft.
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GEZICHT VAN DEN TOREN DER ST. LAURENSKERK OP ROTTERDAM EN DE MAAS.

De zeeheldengraven in de St. Laurenskerk te Rotterdam
door H.W. de Jong.
Verheugen zich de bewoners van Delft, Dordt, Haarlem en Amsterdam in eene zekere
mate van bekendheid, populariteit bijna, van hunne kerken, - worden deze, vooral
door vreemdelingen, druk bezocht, - met de Groote- of St. Laurenskerk te Rotterdam
is dit veel minder het geval. Rotterdam heeft voor vreemdelingen nu eenmaal weinig
aanlokkends; andere steden zijn meer in trek, meer in de mode, er wordt meer en
handiger reclame voor gemaakt. En wat de Rotterdammers zelve aangaat, zij maken
geen uitzondering op den regel, dat stadgenooten van hunne monumenten, kerken
en museums meestal het slechtst op de hoogte zijn, en gewoonlijk eerst door vreemden
uit hun onverschilligheid moeten worden wakker geschud.
Zoo laat het zich verklaren, dat Rotterdams oudste kerkgebouw aan zoo weinigen
bekend is, uitgezonderd in den beperkten kring van muziekvrienden, die 's zomers
op Vrijdagmiddagen van de (kosteloos toegankelijke) orgelconcerten komen genieten.
En toch verdient de St. Laurenskerk meer belangstelling, zoowel om zich zelve
als ter wille der zeer belangrijke grafmonumenten welke er zich bevinden.
Verschillende zeehelden uit de 17e eeuw liggen er begraven: Witte Cornelisz. de
With, Jan van Brakel, Cortenaer, Johan de Liefde, Lambert de Mooy, Matelief de
Jonge, Jan van Nes, Schepers, Aert van Nes, zij allen vonden hier hun laatste
rustplaats. Terwijl de geschiedenis hunne verdiensten stilzwijgend voorbijging,
hebben hunne praalgraven gedurende meer dan twee eeuwen de herinnering levendig
gehouden aan hunne schitterende daden van heldenmoed, aan Hollands heerschappij
ter zee, aan het merkwaardigste tijdperk uit onze geschiedenis.
Treden wij van de zijde der Hoogstraat het kerkgebouw binnen, dan vinden wij
rechts van den ingang het oudste dier monumenten, dat van Luit.-Admiraal Witte
Cornelisz. de With, vervaardigd door den beeldhouwer P. Ricx, en in 1660 op 's
Lands kosten opgericht. Boven het door kinderfiguurtjes gedragen basrelief, waarop
de voor hem zoo noodlottige slag op de Sont is afgedeeld, ligt de held uitgestrekt in
volle wapenrusting,
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een scheepsrol in de hand, zijn helm aan de voeten. Boven hem, terzijde van het
grafschrift, bevinden zich de figuren van Mars en Neptunus en het door
kinderfiguurtjes opgehouden wapenschild, gedekt door een stevenkroon. De With's
geslachtswapen, (drie geknotte vogels), heeft echter het lot gedeeld van alle
familiewapens in deze kerk, en is gedurende de Fransche Omwenteling vernield.
Boven de kroonlijst bevinden zich van links naar rechts de wapens van Stad, Land
en

DE SLAG IN DE SONT.
ROTTERDAM.

- BASRELIEF AAN DEN VOET VAN HET DE WITH-MONUMENT. FOTO E. MIEDEMA,

Admiraliteit, benevens twee vrouwefiguren, voorstellende Faam en Zeevaart. Het
Latijnsche grafschrift luidt vertaald aldus:
‘Aan de verdiensten en de onsterfelijkheid van den Ridder Witte Corneliszoon de
With. - Die zijn grootheid is verschuldigd geweest aan hetzelfde element, waaraan
Holland tot hiertoe zijn voornaamste grootheid verschuldigd is; hij heeft den ganschen
aardbol omgevaren, de beide Indiën als bootsgezel, soldaat, hoofd der bootsgezellen
en soldaten, gezien; na het veroveren van het wachtschip, daar hij in krachten veel
minder, in moed veel meerder was, den weg geopend tot het nemen der
Amerikaansche Zilvervloot. Hij heeft ontelbare schepen van verschillende volken
genomen, verbrand, in den grond geboord; is langs al de trappen der krijgsvaart
opgeklommen; heeft als Vice-Admiraal de vlooten en zeetochten des Vaderlands 20
jaren bestuurd; in vijftien zeeslagen met den vijand gestreden hebbende, is hij zelden
met gelijk verlies, meestal zegepralend uit den slag teruggekeerd. Een groote dag
moest een einde aan zooveel krijgsbedrijven stellen: den 8sten November 1658 heeft
hij in de Baltische Straat (Sont) het kroonwerk zijner dapperheid verricht, waar hij,
het eerst het gevecht aanvangende, den Zweedschen Admiraal aantastte, tot wijken
bracht; daarna den Onder-Admiraal en verscheidene andere hunner kloekste, van
wapenen en mannen zeer wèl voorziene schepen terugsloeg, benauwde, in
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PRAALGRAF VAN WITTE CORNELISZ. DE WITH. FOTO E. MIEDEMA, ROTTERDAM.

den grond boorde; daarop, van zijn metgezellen allerwege verlaten, van de vijanden
allerwege omringd, het lichaam met kogels doorboord, heeft hij zijn krijgshaftige
ziel den hemel teruggegeven. De vijandelijke koning zelf heeft, uit edelmoedige
bewondering van vijandelijke dapperheid, het lijk, kostelijk toegemaakt, naar het
vaderland teruggezonden. Hij heeft geleefd 59 jaren’.
Met zijn sobere, onopgesmukte opsomming van feiten, geeft dit grafschrift een
beter beeld van den held, dan menige uitvoerige levens-beschrijving.
Geacht en geëerbiedigd om zijn kunde, ondervinding en onvergelijkelijke
stoutmoedigheid, was hij tevens gevreesd om zijn groote gestrengheid en zijn
onbesuisde gramschap.*) Zijn norschheid en lichtgeraaktheid tegenover zijn
medebevelhebbers boezemden velen een afkeer van hem in, en brachten hem dikwijls
in moeilijkheden. Het gebeurde meermalen, o.a. in den slag bij Duins, dat zijn
kapiteins weigerden hem aan boord te nemen, als zijn eigen schip zoo ontredderd
was geworden, dat hij gedwongen werd op een ander vaartuig de admiraalsvlag te
hijschen. Bekend is ook zijn eigendunkelijke terugkeer uit Brazilië, om welks bezit
wij in 1647 oorlog voerden met Portugal. Bij zijn aankomst werd hij op last der
Regeering in hechtenis genomen en naar de Gevangenpoort te 's Gravenhage
overgebracht. Zijn vrijlating hieruit, op last der Provinciale Staten, gaf aanleiding
tot het

*) Mr. de Jonge. Geschiedenis van het Nederl. Zeewezen.
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uitbreken der twisten tusschen Stadhouder, Generale en Provinciale Staten over het
afdanken van het krijgsvolk na den vrede van Munster.

CORTENAER-TOMBE. FOTO E. MIEDEMA, ROTTERDAM.

Omtrent den slag in de Sont, en wat er aan vooraf ging, wenschte ik nog een en
ander mede te deelen, een eigenaardig denkbeeld gevende van ons fier zelfbewustzijn
in die dagen.
De Sont of Baltische Straat, de nauwe doorgang tusschen Zweden en Denemarken,
de eenige toegang tot de Oostzee, gaf in de 17de eeuw telkens aanleiding tot
moeilijkheden. De vrije doorgang door de nauwe zeestraat was voor onzen levendigen
handel op de Oostzeehavens in koren en hout, waarvan Amsterdam en Zaandam de
stapelplaatsen waren, van overwegend belang. En dat het handelsverkeer op die
havens in die dagen zeer belangrijk moet zijn geweest, blijkt wel hieruit, dat van de
ongeveer 5000 schepen, waaruit onze handelsvloot bestond, er alleen 3000 aan de
handel op de Oostzee deelnamen. Het was dan ook geen zeldzaamheid, dat in
Amsterdam somtijds in ééne week tijds 600 koopvaardijschepen uit de Oostzeehavens
binnen vielen. De voortdurende plagerijen en afpersingen van Denemarken, dat tol
hief van alle voorbijgaande schepen, en met zijn kasteel Kronenborg de smalle
zeestraat geheel kon bestrijken, maakten het noodzakelijk aan de koopvaardijvloot
een sterk gewapend geleide mede te geven. Zoo werd in 1644 aan De With opgedragen
met zijn eskader eene vloot van 900 handelsschepen te begeleiden, en er op toe te
zien, dat aan Denemarken niet meer dan de bij
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verdrag bepaalde tolgelden zouden worden uitbetaald. Toen echter het jaar daarop
Christiaan IV geheel willekeurig de tolgelden met de helft verhoogde, kreeg De With
nogmaals de opdracht met een eskader van 48 oorlogsschepen de koopvaardijvloot,
nu 300 schepen tellende, te vergezellen. Den 14en Juni arriveerde De With voor
Kronenborg, waar hij een dag en een nacht stil bleef liggen. Den volgenden morgen
werden de zeilen geheschen, alle wimpels ontplooid, en stevende de vloot langzaam
door de Sont, doch - zonder tol te betalen. De Deensche vloot, die in de nabijheid
lag, was machteloos zich hiertegen te verzetten. De koning van Denemarken zag van
uit een der vensters van Kronenborg het schitterend schouwspel gade; toen De With
hem gewaar werd, salueerde deze met den hoed, en deed door zijn oorlogsschepen
drie salvo's afvuren, die echter niet werden beantwoord. Wat er in Christiaan IV
omging, toen hij getuige moest wezen van deze stoutmoedige uitdaging? Spijt, wrevel,
jalouzie, ja zeker, maar ook geen bewondering? Diepen indruk had dit machtsvertoon
zeer stellig wel op hem gemaakt: hij liet zijn rechten op de eigendunkelijke
tolverhooging varen, en al spoedig kwam er een verdrag met Denemarken en Zweden
tot stand, dat door laatstgenoemd land al weder even spoedig werd verbroken. Karel
X Gustaaf van Zweden namelijk beoogde de vorming van een groote Noorsche
monarchie, en krijgszuchtig vorst als hij was, ontzag hij zich niet een oorlog uit te
lokken met Denemarken en Polen. Door buitengewoon zware belastingen te heffen
van de Hollandsche koopwaar, verlamde hij onzen handel op de Oostzeehavens, en
legde onze handelsvloot allerlei moeilijkheden in den weg, hierin opgehitst door de
Engelsche diplomatie, die een zeeslag tusschen de Zweedsche en Hollandsche vloten
als een zeer practisch middel beschouwde, om aan de Engelsche vloot het overwicht
te doen behouden.

IN DE ST. LAURENSKERK.

Een gewapend optreden in de Oostzee was zoodoende al weder onvermijdelijk
geworden, en in 1658 werd dan ook aan Wassenaer van Obdam, een man van
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beproefden moed, maar wien de vereischte kennis en ondervinding ontbraken voor
zulk een gevaarvolle tocht, en die met voorbijgaan van de Ruyter en de With tot
Luitenant-Admiraal was benoemd, opgedragen onze vloot op de Oostzee te
beschermen, aan Denemarken hulp te verleenen tot het ontzet van Kopenhagen, dat
door Karel X werd belegerd, en aan de Zweedsche vloot zooveel afbreuk te doen,
als mogelijk was. Den 8sten November kwam het in de Sont, juist tegenover kasteel
Kronenborg, tot een treffen met de vijandelijke vloot onder commando van Admiraal
Wrangel.
De With opent den slag en brengt na een hardnekkigen strijd het Zweedsche
admiraalschip tot wijken, waarna hij in gevecht geraak met den Vice-admiraal
Bielkenstern. Twee
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Zweedsche schepen mengen zich in den strijd, waarvan het eene spoedig in de lucht
vliegt, en het andere zoo groote schade bekomt, dat het op de vlucht slaat. Juist begint
de strijd voor de With eene gunstige wending te nemen en gelukt het hem bijna
Bielkenstern's schip te enteren, als beide schepen door den snellen stroom aan den
grond raken. Een nieuw Zweedsch schip vangt aan het Hollandsche admiraalschip,
dat onbewegelijk vast zit, te beschieten, en brengt het onberekenbare schade toe.

TOREN DER ST. LAURENSKERK.

Twee uren lang wordt de With onder vuur genomen zonder eenigen bijstand te
bekomen. Met afgeschoten want, de zeilen aan flarden, zijn schip half zinkende,
tweemaal door een kogel getroffen, houdt hij den strijd hardnekkig vol. Ten derden
male wordt hij door een vijandelijken kogel getroffen, en nu doodelijk. Stervende
roept hij uit: ‘Vreest niet voor het aangezicht des vijands; strijdt voor uwe broeders,
uwe kinderen, voor uwe vrouwen en huizen.’ De Zweden dringen door op de
Brederode. Nog eenmaal richt de With zich op, grijpt zijn degen, en op de knieën
verdedigt hij zich tot hij uitgeput neervalt. Stervende wordt hij van den zinkenden
bodem weggesleept, en als hij te Elseneur aan wal wordt gebracht, is hij niet meer.
Een grootsch einde van een groot man! Van de zijnen verlaten, onmachtig het tegen
de overmacht vol te houden, op een zinkend, door en door lek geschoten schip, zocht
hij liever den dood, dan zich over te geven. De koning van Zweden was zeer ontroerd,
toen hij het heldhaftig uiteinde van De With vernam en liet met groote plechtigheid
het stoffelijk overschot van den held naar het Raadhuis te Elseneur overbrengen,
waar het werd gebalsemd. Na in Januari 1659 te Kopenhagen eenigen tijd ten toon
te zijn gesteld, werd het lijk door kapitein De Liefde, die aan den slag in de Sont een
zeer werkzaam aandeel had genomen, eerst naar den Briel, daarna naar Rotterdam
overgebracht, waar het den 23 September arriveerde. Daar werd het weder 14 dagen
plechtig ten toon gesteld, waarna het den 17 October met grooten praal werd begraven.
Velen der kapiteins, die aan den slag hadden deelgenomen, werden vervolgd op
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aanklacht van Wassenaer van Obdam, die aan de Hoog Mogenden rapporteerde:
‘datter veel waren, die haer devoir niet hadden gedaen.’ Doch ook Wassenaer van
Obdam zelve ging niet vrij uit; op zijn beleid als vlootvoogd werden gegronde
aanmerkingen gemaakt; er wraren door hem fouten begaan, die door de bewijzen
van zijn groote onverschrokkenheid en doodsverachting niet konden worden goed
gemaakt. En dat, niettegenstaande de verwarring die op de vloot had geheerscht, toch
de overwinning werd behaald, was voor een groot deel te danken aan de
omstandigheid, dat men hem als raadsman en scheepsbevelhebber op zijn
admiraalschip had toegevoegd den kapitein
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Egbert Meeuwszoon Cortenaer, een door en door geoefend man, die als belooning
voor zijn beleid en betoonde dapperheid, na den dood van De With in diens plaats
werd benoemd tot Vice-Admiraal van Holland en West Friesland.
De bijgaande foto (bl. 175) van het basrelief aan den voet aan De With's praalgraf
geeft eene afbeelding van den slag in de Sont. Aan den gezichtseinder is de toren
van het kasteel Kronenborg duidelijk te onderscheiden.
Gaan wij het prachtige koorhek voorbij, dan vinden wij aan de andere zijde van het
koor het praalgraf van den hierboven reeds genoemden Vice-Admiraal Egbert
Meeuwszoon Cortenaer, die, evenals De With, van zeer nederige afkomst, alle rangen
van zeemanschap had doorloopen en met Wassenaer van Obdam het lot deelde, in
den noodlottigen slag bij Solebay (13 Juni 1665) het leven te verliezen. De tombe,
in 1669 door Rombout Verhulst vervaardigd, is eenvoudiger dan die van De With.*)
De held is voorgesteld in liggende houding, de verminking aan oog en rechterhand,
waarop het grafschrift zinspeelt, is door den kunstenaar duidelijk aangegeven. Boven
hem verheft zich een rijke trophee van vlaggen en wapentuig. Dezelfde schennende
hand, die zich aan het graf van De With vergreep, heeft ook hier het familiewapen
vernietigd. Bittere ironie van het noodlot! Dezen helden, beiden van nederige geboorte,
doch in den adelstand verheven wegens hun groote verdiensten en schitterende
heldendaden, werd het zichtbare teeken van hun adeldom, waarop zij zelven zoo
weinig trotsch waren, weder ontnomen door datzelfde volk, waaruit zij waren
voortgekomen.
De zorgvuldige wijze, waarop in 1795 de familiewapens op de monumenten en
op bijna alle grafzerken in de kerk zijn verwijderd, zonder deze verder ook maar
eenigszins te beschadigen, doet vermoeden, dat men hier niet heeft te denken aan
het botvieren van vernielzucht door eene opgewonden volksmenigte, eene soort
beeldenstorm dus. Met kalm overleg en op last van hoogerhand, waarschijnlijk van
de uiterst Patriottisch gezinde stedelijke regeering, moet de onzalige grafschennis
hebben plaats gevonden. Ook na 1795, het jaar der Alliantie, zijn door de Patriotten
nog wapenborden van de pilaren weggenomen, en familiewapens vernield,
zoogenaamd op last van Napoleon, doch hoogstwaarschijnlijk meer uit zucht zich
in de oogen der Franschen verdienstelijk te maken.
Op de kroonlijst van het monument bevindt zich een Latijnsch opschrift, waarvan
de vertaling aldus luidt:
‘Voor den onvergetelijken Scheepsvoogd Egbert Meeuwszoon Cortenaer hebben
de Edelmogende Heeren der Admiraliteit op de Maas dit gedenkteeken van
heldendeugd en roemrijken dood doen oprichten.’
Aan den voet van de tombe lezen wij het bekende kernachtige grafschrift van
Gerard Brandt:
‘De beidt der Maes, verminckt aen oog en rechterhandt,
*) Hoewel in het werk van M. van Notten over Rombout Verhulst (Mart. Nijhoff 1907, 's
Gravenhage) van het Cortenaer-monument geen melding wordt gemaakt, is het m.i. buiten
twijfel, dat de tombe door den grooten beeldhouwer werd vervaardigd. De tombe zelve
vermeldt als vervaardiger R. Verhulst. Bovendien draagt het monument, wat opvatting,
compositie en uitvoering aangaat, (men lette bijv. op de meesterlijke behandeling van den
kop en de ongehandschoende linkerhand), geheel de kenmerken van Rombout Verhulst's
werk uit zijn besten tijd.
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En echter 't oog van 't roer, de vuyst van 't Vaderlandt,
De groote Cortenaer, de schrick van 's vijands vlooten,
D'Ontsluiter van de Sondt, leyt in dit graf beslooten.’

Cortenaer heeft zich, behalve in de Sont, ook nog in verschillende andere zeeslagen
en ondernemingen zeer verdienstelijk gemaakt; zijn veelomvattende kennis en
beproefde moed deden hem spoedig in rang opklimmen. Hij was het, die in den slag
van 11 Aug. 1653 op de reede van Texel, als kapitein op Tromps admiraalschip, het
commando overnam en de admiraalsvlag bleef voeren, toen ‘Bestevaer’ sneuvelde.
Door zijn tegenwoordigheid van geest werd de dood van den geliefden, door den
vijand zoo gevreesden, Admiraal, geruimen tijd verborgen gehouden, hetgeen op het
verloop van den strijd van zeer grooten invloed is geweest.
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Over zijn aandeel in den goeden uitslag van de tocht naar de Oostzee en zijne
benoeming tot Vice-Admiraal spraken wij reeds. Het was in deze hoedanigheid, dat
hij in 1665 tot bevelhebber werd benoemd over een der zeven smaldeelen, waaruit
de vloot bestond, die onder opperbevel van Wassenaer van Obdam, een dier
onfortuinlijke zeeslagen heeft geleverd, waarvan onze geschiedenis gelukkig maar
zelden heeft behoeven te gewagen. Deze vloot, uit 133 oorlogs-schepen bestaande,
met 4869 stukken geschut en eene bemanning van 21000 koppen, was de grootste,
welke tot nu toe was uitgerust. Valsche geruchten omtrent de getalsterkte en
bewapening der Engelsche vloot hadden het vertrouwen op eene gemakkelijke
overwinning nog doen toenemen; men verlangde zoo naar den strijd, dat er Wassenaer
van Obdam door de Staten een verwijt van werd gemaakt, niet spoedig genoeg zee
te kiezen, waarin hij geheel buiten zijn schuld door minder gunstige weersgesteldheid
werd verhinderd. Wassenaer van Obdam, heimelijk gegriefd door dit drijven, dat hij,
niet ten onrechte, als twijfel aan zijn moed en ijver opvatte, stak nu dadelijk het
Kanaal over, vast besloten door een stoutmoedigen aanval op de Engelsche vloot het
bewijs te leveren, dat het omtrent hem gekoesterde wantrouwen ongegrond zou
blijken te zijn.

EPITAPHIUM AAN VAN BRAKEL GEWIJD. FOTO E. MIEDEMA, ROTTERDAM.

Zeer vroeg in den morgen van den 13en Juni 1665 ontmoetten de vlooten elkander
in de baai van Solebay, op de Engelsche kust. Wassenaer opende het gevecht onder
vrij ongunstige omstandigheden; evenals bij den aanvang van den slag in de Sont
verzuimde hij overleg te plegen met zijn onder-bevelhebbers. Het gevolg hiervan
was, dat al dadelijk weder verwarring heerschte in de vloot, waarbij de uitmuntende
orde bij de Engelschen, die ons alleen in grootte, - niet in aantal - van schepen
overtroffen, zeer gunstig afstak. De eene ramp volgde nu al spoedig op de andere.
Om vijf uur 's morgens, reeds bij het begin van het gevecht, werd Cortenaer door
een kogel doodelijk getroffen, en stierf kort daarna. Zijn dood werd voor het verder
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verloop van den strijd beslist noodlottig, want niet alleen verloor de vloot in hem
een uiterst bekwaam en stoutmoedig bevelhebber, met hem ging tevens de man
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heen, het meest geschikt om na Wassenaers dood het oppercommando over te nemen.
Bovendien wilde het ongeluk, dat op Cortenaers schip na diens dood het bevel werd
overgenomen door den opperstuurman, zekeren Ate Intes Strinstra, een eervergeten
lafaard, die niet alleen zich dadelijk uit het gevecht begaf, maar zelfs 's middags, na
Wassenaers dood, met de Admiraalsvlag in top, het eerst op de vlucht sloeg en
zoodoende de algemeene verwarring nog vergrootte.
Intusschen wordt de strijd van beide zijden met groote hardnekkigheid voortgezet;
Tromp, de 3 Evertsen, de Liefde, v.d. Hulst, Banckers, Tjerk Hiddes de Vries, zij
allen verrichten wonderen van dapperheid. Doch al hun moed kan niet beletten, dat
de verwarring blijft bestaan, die niet weinig toeneemt, als het aan Graaf Sandwick,
den Admiraal van de Blauwe Vlag, gelukt door onze linie heen te breken, gevolgd
door het hoofd der Britsche zeemacht, den Hertog van York, die met zijn kolossaal
admiraalschip, de ‘Royal Charles,’ slaags raakt met Wassenaer van Obdam's
‘Eendragt.’ Het scheepsduel dat nu volgt overtreft alle vorige in felheid. De schepen,
zeer dicht naast elkander gelegen, geven elkander geruimen tijd de volle laag,
waardoor aan beide zijden groote schade wordt toegebracht. De Hertog van York
wordt gekwetst en zijn schip bijna geënterd. De Eendragt, aan alle kanten doornageld,
want en zeilen aan flarden geschoten, is zinkende. Daar opeens klinkt boven het
gewoel van den strijd uit een donderende knal. Wassenaers schip is in de lucht
gevlogen. Nu ontstaat er een algemeene paniek. Cortenaers admiraalschip slaat op
de vlucht, geeft daarmede het sein tot een algemeenen aftocht, en wordt maar al te
gaarne gevolgd door een menigte kapiteins, waaronder vele, door de O.I. compagnie
aangesteld tot bevelhebber over door haar tot oorlogsschip ingerichte
koopvaardijschepen. Corn. Tromp en de anderen trachten hen tegen te houden, doch
te vergeefs; er blijft hem niets anders over dan den aftocht te dekken, Jan Evertsen
neemt de leiding, tracht de overblijvenden te verzamelen met het doel den volgenden
dag weder slag te leveren, doch wordt in zijn voornemen verhinderd door het
wegzeilen van Tromp, die in de meening dat Evertsen is gesneuveld, (volgens anderen
onwillig zich onder Evertsens bevelen te stellen), met het grootste deel der vloot naar
Texel koers zet. Evertsen kan het nu onmogelijk langer volhouden, en loopt met een
tiental schepen den Maasmond binnen. Zoo eindigde deze rampvolle slag, waarop
zoo alle hoop was gevestigd, met een totale nederlaag, een verlies van 17 schepen,
waaronder het admiraalschip, en 4000 man aan dooden en gevangenen, terwijl de
Engelschen slechts één schip en 800 man verloren. En stellig zouden de verliezen
aan onze zijde nog veel grooter zijn geweest, indien de Engelschen, ter wille van den
zorgvollen toestand van den Hertog van York, niet van eene verdere vervolging
hadden afgezien.
Dat de teleurstelling in den lande groot was, laat zich begrijpen. En treurig genoeg
richtte de verontwaardiging en ergernis over de nederlaag zich zelfs tegen hen, wier
stoutmoedig gedrag niets dan lof had verdiend. Ja, zoo groot was de woede van het
volk, dat de grijze 65-jarige Jan Evertsen, die toch zoo zijn best had gedaan te redden,
wat nog te redden viel, bij zijn aankomst in den Briel door het gepeupel met steenen
werd gesmeten en te water gegooid, waaruit hij gelukkig door een juist aanrukkend
vendel werd gered.
Hervatten wij onze wandeling door de kerk, dan treffen wij in de voormalige
Metselaarskapel, achter de tombe van De With, het graf aan van den Vice-Admiraal
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Johan de Liefde, kenbaar aan een eenvoudige verheven blauwe zerk. Rondom het
wapenschild, waarvan het familiewapen natuurlijk eveneens is afgebikt, lezen wij
het volgende opschrift:
‘De Ed. Heer Johan de Liefde, Ridder, Vice Admiraal van Holland en West
Vriesland, stierf door een Canonskogel in 't leste gevecht tegen de Vlooten der Twee
Koningen, in 't ofslaen van deze Custen, den eersten Augustus 1673.’ Daaronder
prijkt een gedicht van Antonides van der Goes, den waardigen leerling uit de school
van Vondel:
‘De Liefde, d'eer der Maes, rust onder dezen steen
Die in acht kriigen en vervaerlijcke Oorlogstochten;
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De Teems, de Seine en Zont en Iber heeft bevochten,
En winnaar aan den Taeg vertoonde zijn trofeên;
De Faem, ter grafzerk van den Zeeheld uitgeborsten.
Strekt hem een tombe, lang verschuldicht aan zijn zwaert,
Vervult al 't aerdrijk niet zijn glorie en vervaert
Noch met den schrick zijns naams de vijantlijke Vorsten;
Al werd de zee geverft met zijn doorluchtig bloet,
En 't lichaam hier vergaet, noch leeft hij door zijn moet.’

Met dat gevecht ‘tegen de Vlooten der

FRAGMENT VAN DEN GEDENKSTEEN TER HERINNERING AAN DE KAPITEINS LAMBERT HENDRICKSZ. DE
MOOY EN NICOLAES ADRIAENSZ. DEN BOUT. FOTO E. MIEDEMA, ROTTERDAM.

Twee Koningen’ wordt bedoeld de slag bij Kijkduin, in welken de Ruyter en Tromp
de vereenigde Engelsche en Fransche vloten tot wijken brachten. De Liefde nam
deel aan den slag in de Sont, maakte zich bijzonder verdienstelijk bij verschillende
ondernemingen tegen de Barbarijsche zeeroovers, en nam aan alle groote zeeslagen
van den 1en, 2en en 3en Engelschen oorlog een zeer werkzaam aandeel.
In de voormalige Schoenmakerskapel ligt het stoffelijk overschot begraven van
Johan van Brakel, onder een witmarmeren zerk met de volgende inscriptie:
‘Hier rust d'Heer Johan van Brakel, Schoudt bij Naght van Hollandt en
Westvrieslandt, geschooten in de bataelje tegen de France Kooninghs Vloot, den 10
Julius 1690’.
Aan den oostmuur der kapel prijkt zijn, door Jan Blommendael, den meest
begaafden leerling van Rombout Verhulst, vervaardigd borstbeeld, omgeven door
kinderfiguurtjes en bekroond door het wapen van den Koning-Stadhouder Willem
III.
Het Latijnsche opschrift luidt:
‘Aan de schim en nagedachtenis des overwonnen Helds, den Schout bij Nacht
Johan van Brakel, geheiligd. Brakel, de schrik der wateren, voor wien vlam, ijzer en
zee weken, wordt door dezen steen gedekt. - Wij dwalen! Want nog spuwt hij
vlammen, zie, nu nog. Hij, die ijzeren ketens verbroken heeft, breekt ook door uit
het stof der aarde’.
En daaronder het volgende gedicht van J. Pluimer:
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‘Door ketens, donders, loot, en staal en bliksemstraalen
Te vliegen, en een roof op 's vijands grond te haalen,
Was Brakels werk, die zijn triomf rukte uit den brand.
Zijn naam en krijgsdeugd cierd zijn graf en Vaderland’.

Van Brakel heeft zich beroemd gemaakt door een paar uiterst stoutmoedige daden,
waarvan die op de Theems ter gelegenheid van de tocht naar Chatham hem eene
zekere vermaardheid heeft bezorgd.
Zooals bekend had De Ruyter in 1667 de opdracht gekregen den Theems op te
varen, ten einde de Engelsche vloot aan te tasten, die bij de werf van Chatham op de
nauwe rivier van Rochester lag. Daartoe had hij den 22en Juni den Vice-Admiraal
Van Ghent met een eskader vooruitgezonden, die zich eerst van het slecht verdedigde
fort Sheerness meester maakte, en zich toen al spoedig voor eene versperring bevond,
bestaande uit masten, in de rivier geslagen, waartusschen men zware kettingen had
gespannen, welke door vlotten werden opgehouden. Op beide oevers waren
kustbatterijen opgericht, welke het nemen der hindernissen nog moeilijker maakten.
Behalve eenige gezonken Engelsche oorlogsschepen en branders, bevond zich vóór
de ketting alleen de ‘Unity’, (door de Hollanders tot ‘Jonathan’ verhaspeld); achter
de ketting lagen de grootste schepen der vijandelijke vloot, waaronder de Royal
Charles.
De Engelschen, wier vloot zich in dat jaar tengevolge der groote geldverspilling
en zorgeloosheid van Karel II en zijn hofhouding, in zeer slechten staat bevond, was
op een aanval al heel weinig voorbereid en het had den generaal Monk heel wat
hoofdbreken gekost, haar tenminste nog eenigszins weerbaar te maken. Zoo laat het
zich dan ook verklaren, dat de Royal Charles, het trotsche admiraalschip van 100
stukken, van zijn zwaarste geschut was ontdaan, en nu slechts 32 stukken telde.
Als Van Ghent tot aan de ketting is genaderd, ontstaat aan beide zijden eenige
aarzeling het gevecht te beginnen, totdat Van Brakel, wegens zijn betoonden moed
in den 4-daagschen zeeslag tot scheepsbevelhebber verheven, doch die in arrest was
gezet wegens het in strijd met de stellige bevelen aan land laten gaan van eenig
scheepsvolk, aanbiedt de Unity aan te vallen, mits zijn straf hem worde
kwijtgescholden. Dit wordt toegestaan. Van Brakel, die zich geheel achteraan in de
slagorde bevindt, zeilt met zijn klein slecht bewapend fregat ‘de Vrede’ met veel
moeite op de smalle bochtige rivier de geheele vloot voorbij, vaart zonder een enkel
schot te lossen tot vlak naast de ‘Unity’, geeft het daarop de volle laag, en slaagt er
in na een korte hevige worsteling het veel grootere en beter bewapende schip te
vermeesteren.
Hiermede is de voornaamste hinderpaal tot het opruimen der versperring
weggenomen. Een brander tracht de ketting stuk te zeilen; het mislukt, een tweede
brander, onder den Rotterdamschen kapitein van de Rijn, beproeft het nogmaals en
ziet zijn pogingen met goeden uitslag bekroond: de ketting bezwijkt. Het lot van de
Engelsche vloot is nu spoedig beslist. Van de Rijn's brander, de Pro Patria, steekt de
Mathias, een oorlogsbodem van 52 stukken, in brand. Het schip vliegt met een
donderenden knal in de lucht. De Carolus Quintus is nu aan de beurt en wordt door
Van Brakel met de sabel in de vuist veroverd, waarbij kapitein en 60 man scheepsvolk
gevangen worden gemaakt. Teruggekeerd op zijn fregat, richt Van Brakel het vuur
op de landbatterijen, welke hij tot zwijgen brengt. Intusschen is door twee sloepen
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van Corn. de Liefde en Thomas Tobyas, de Royal Charles geënterd, die door bijna
de geheele bemanning schandelijk wordt verlaten, en zoodoende eigenlijk zonder
slag of stoot in onze handen valt. 's Avonds komt de Ruyter zich bij Van Ghent
voegen. Den volgenden dag wordt onder zijn leiding het vernielingswerk voltooid,
en worden onder de oogen van den Hertog van York, Prins Robert en Generaal Monk
nog drie der grootste Engelsche admiraalschepen verbrand.
Tot loon voor zijn heldhaftig gedrag viel aan Van Brakel de eer te beurt de
veroverde Unity en Royal Charles in triumf naar Goeree te brengen, waar hij natuurlijk
met groot gejubel werd ontvangen. Onze
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practische 17e eeuwsche Hollanders waren gewoon hun grootste geestdrift te bewaren
voor hen, die een stoffelijk resultaat van hun heldendaden konden toonen; hoe grooter
de buit, des te grooter de soms overdreven, hulde. Men denke slechts aan Piet Hein,
die wel roemrijker daden heeft verricht, dan het zoogenaamde ‘veroveren’ der
Zilvervloot, doch die nooit zoo gevierd, zoo populair zou zijn geweest, indien hij
zijn land niet dat kapitaaltje van een 12.000.000 had in handen gespeeld.
Het nemen van de Royal Charles, ‘that sacred keel, the pleasure boat of war,’ het
trotsche zeekasteel, dat zijn naam dankte aan koning Karel II, dien het in 1660 van
Scheveningen afhaalde, toen hij uit zijn verbanning terugkeerde, was voor de
Engelschen eene groote ergernis, zelfs in zulk een mate, dat men het behoud van dit
schip, ‘dat verhate zegeteeken van 's Lands vorig geluk,’ zooals Brandt het noemt,
als een ernstig beletsel beschouwde tegen het tot stand komen van den zoo vurig
verlangden vrede. Om die redenen werd het in 1673 te Hellevoetsluis gesloopt. Alleen
het Rijkswapen, dat den achterspiegel versierde, werd bewaard, en bevindt zich thans
in het Rijksmuseum.
Ter herinnering aan de krijgsverrichtingen op den Theems, ontvingen de Ruyter,
Van Ghent en Cornelis de With, die als Gevolmachtigde van de Hoog Mogenden
den slag had bijgewoond, den bekenden gouden beker, terwijl aan Van Brakel een
gouden keten en gedenkpenning werd vereerd. Tevens werd hij tot bevelhebber over
een der grootste oorlogsschepen benoemd.
Nog een dergelijk staaltje van zijn overmoedig, doldriest optreden, werd door Van
Brakel geleverd in Mei 1672, toen hij in den slag tegen de vereenigde Engelsche en
Fransche vloten met zijn schip van 62 stukken, de veel grootere Royal James met
100 stukken en eene driemaal grootere bemanning aanklampte, en na een verwoeden
strijd van vijf uren wist te enteren. De Engelsche bevelhebber, Admiraal Montagu,
Graaf van Sandwick, verklaarde, dat hij zich aan Van Brakel zou hebben overgegeven,
zoo deze de admiraalsvlag had gevoerd. De laatste zeeslag door Van Brakel, nu als
Schout-bij-Nacht, meegemaakt, was die in 1690 bij Kaap Bevezier (Beachy-Head),
waar de vereenigde Hollandsche en Engelsche vloten slag leverden tegen die van
Lodewijk XIV. Dit gevecht werd hem noodlottig. Door een kanonskogel getroffen
was zijn einde spoedig nabij. Met hem ging een dier groote mannen heen, wier
stoutmoedigheid en onversaagdheid de 2e helft der 17e eeuw gemaakt hebben tot het
glanstijdperk uit de geschiedenis van het Nederlandsche Zeewezen.
De drie voornaamste monumenten hebben wij hiermede besproken. Blijft nog
over de vermelding van eenige minder bekende zeevoogden, die zich echter te
verdienstelijk hebben gemaakt, dan dat wij hun namen en daden onvermeld zouden
laten.
Gaan wij door het zeer fraaie hek het koor binnen, dan treffen wij daar al dadelijk
het wapen van Maerten Harpertsz. Tromp aan op de zerk no. 103*), waaronder zijn
twee eerste vrouwen begraven liggen in het graf, dat oorspronkelijk ook voor
hemzelven was bestemd. Ook Annetje de Reus, de weduwe van Piet Hein, ligt hier
begraven, onder een grafsteen die vroeger zeer fraai moet zijn geweest, doch thans
door ouderdom geheel is afgesleten. Verder valt onze blik op den fraaien grafsteen
ter herinnering aan Lambert Hendricksz. de Mooy, bijgenaamd Mooy Lambert,
*) Een reproductie van dezen steen komt voor in Elsevier's Maandschrift, 5e jaargang, deel X,
blz. 418.
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gesneuveld den 4en Dec. 1625. Een fragment ervan is hierbij gereproduceerd (bl.
183); de naam, die in het randschrift voorkomt, is die van den Rotterdamschen
kapitein Nicolaes Adriaensz. den Bout, Lambert Mooy's schoonvader, die mede in
1625 in hetzelfde graf werd bijgezet. Lambert Mooy nam deel aan verschillende
gevechten tegen de Spanjaarden en Turken; vooral onderscheidde hij zich bij eene
ontmoeting met Duinkerksche kapers, den 10en Nov. 1605, en in een gevecht met
Algiersche zeeroovers in de baai van Gibraltar (1619).
(Slot volgt).
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Verzen
door P.N. van Eyck.
I.
Recognitio amoris.
Zal 'k mij tot uwen lach bekeeren,
Ik die uw droefheid heb beschreid,
Ik die uw weemoed moest ontberen
En smaadde uw naakte bitterheid?
Gij die mijn zoetst doorpeinsde droomen
Den wreeden mom der wanen gaaft,
En die mijn simpel-hopend schroomen
Met uwen troost niet hebt gelaafd,
Zult gìj de zachte trooster wezen,
Wier milde en vleiend-streelsche hand
Al mijn vertwijflen, àl mijn vreezen
Zal leiden naar een zeker land?
O Liefde, ik kan uw wisslend leven
Nog enkel peinzen als een waan,
Als 't droef-gezegen nederbeven
Door nevels eener bleeke maan.
En móet uw glans mijn ziel omvloeien
Met haren vreemd-verweven schijn,
Het zat, in gloor en zoet ontgloeien
Een dróef gewonnen liefde zijn.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 20

187

II
Aan de vensters der ziel.
Het zieke en zacht gedempte kwijnen
Van deze lage lamp
Vult in een loom-verglooiend deinen
Mijn kamer met beschroomde schijnen
En zwakken schemerdamp.
En in de mijmer-stille glazen
Van 't zwijgzaam-strakke raam,
Daar komen de effen zilvergazen
Der maan en 't week-verstrooide wazen
Der arme lampe saam.
Die nimmer voor elkander schenen
In één gezuiverd uur,
Ach zie, zoo komen lach en weenen
Zich aan mijn stille vensters lenen,
Elkaars beschroomde buur.
En weiflend tusschen vreugde en schreien
Voel ik een trage traan
Langs mijn bewaasden glimlach glijen
En druppend op mijn hand zich vlijen,
Beglansd door lampe en maan.
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III.
Invocatio amoris.
O Liefde, die de bittre kilte
Van mijn gestriemde naaktheid weet,
Breid om mijn lijf, in vrede en stilte,
De warmte van uw purpren kleed.
Geef aan mijn hoofd, dat wrak van pijnen
Slechts wreed en schreeuwend zonlicht ving,
Het luwe, teergetinte schijnen
Van uw verstilde schemering.
Streel met uw zegen-milde handen
De wonden van mijn moede voet,
Stort langs hun rauw en bloedig branden
Uw koelte, uw teeder-heelend zoet.
Laat langs mijn blind geschreide oogen
De kussen uwer lippen gaan,
Zoodat zij, van ùw licht doortogen
Den lach van uw geheimnis râan.
En geef, als nooit gedroomde zingren
Zoet juub'len van uw blijden roem,
Aan mijne blank-gevleide vingren
De gratie eener stille bloem!
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IV.
De laatste droom.
Vraagt gij mij dan, hoe mijn gepijnigd vreezen
Berusting vond, - ik zeg u, fluister-zacht:
‘Het was een dróóm, wiens schijn-omweven wezen
Het láátste droomen zijn moest mijner nacht.
‘Ik vond een meisje tusschen jonge boomen,
Zij was zeer schoon, en 'k bood haar wat ik had:
Een witte roos, noch vocht van morgendoomen,
Een lied, mijn lach, mijn gansche vreugdeschat.
‘En 'k wilde haar met kracht van tranen dwingen,
Mijn lief te zijn, ik hield stil schreiend aan,
Maar ongeroerd door dit beminnend dringen
Bleef zij, voor mij, met nedere oogen staan.
‘Toen wilde ik gaan, vol leed en bitterheden
Voor altijd gaan, - maar uit de grijze schâuw
Dier lage boomen trad, met trage schreden, Gíj, zachte Smart? - een zwart omwade vrouw.
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‘Zij wees mij 't grauw der matte morgenlanden,
En sprak een woord, dít doffe woord: ‘o kom’,
En nog, ontroerd, met teêrgevouwen handen:
‘“'t Is Liefde, kind, en Liefde is doof en stom.”’
‘... Neen, anders niet; maar uit dit simpel droomen
Wist ik, mijn lief, dat tijd noch eeuwigheid
Met ùwe liefde ooit tot míjn hart kan komen; Dit heeft mij dan mijn kalme rust bereid.
Berústing, ja,... 'k heb haar door ú gevonden,
't Is door díen droom, dat ik nog stil kan zijn....
Ach neen, niet blij... de erinn'ring blijft verbonden
Met droef gemis, - met droef herdachte pijn.
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Intérieur
door Jeanne C. van Leyden.
- We are only very quiet, old fogies, had Mrs. Copper gezegd, toen zij haar hollandsch
nichtje verwelkomde. Beiden hadden zij geglimlacht om het woord ‘old’.
- Ik vind het heerlijk, bij u te zijn, tante, had Ellen geantwoord.
Rose Cottage was een geriefelijke, vriendelijke woning en het leven leek er rustig
en aangenaam.
Zij hield ook veel van haar oom.
- Je hebt een handje om te kussen, Ellen, zei Mr. Copper, zoo blank en zacht.
- Hè oom, zei ze verlegen, haar hand terugtrekkend.
Hij lachte en greep haar hand opnieuw vast, nu steviger, dat zij niet zoo gemakkelijk
los kwam.
- Ik zal je niet meer plagen, beloofde hij schertsend.
Hij keek tersluiks naar Mrs. Dickson, die verdiept scheen in een Strand-Magazine,
dat zij doorbladerde. Haar krullende wimpers wierpen een donkere schaduw op het
rose-blanketsel van haar wang. In haar ooren trilden à jour gezette briljanten en
wierpen kleurbundeltjes naar alle zijden. Zij steunde in gewild achtelooze houding
op de armleuning van den turkschen divan. Haar rosblond geverfd haar krulde met
een lok op haar voorhoofd en de zwart geteekende wenkbrauwen waren lichtelijk
gebogen.
Toch hief zij als onder een dwang even het hoofd op en haar blik ontmoette dien
van Mr. Copper, waarin spot flikkerde.
- Scheelt er wat aan, Mrs. Dickson?
- In 't geheel niet, Mr. Copper, wat zou er zijn?
- 't Kwam mij zoo voor.
Er was een donkere flikkering in haar oogen, maar zij trok alleen de schouders
even op, haar lectuur vervolgend.
***
- From your sweetheart, Ellen! riep Letty Copper, een brief ophoudend.
- Ik heb geen sweetheart, lachte Ellen. Hoe prettig, een brief uit Holland.
Letty bleef nieuwsgierig staan. Zij bemoeide zich graag met wat de volwassen
menschen aanging. Ellen vond haar een brutaal, aanmatigend kind en zij treuzelde
met het openen van haar brief. Dan was Maud Dickson heel wat liever en kinderlijker.
- Letty! riep Maud om den hoek van de deur, ga je gauw aankleeden, wij gaan uit
met mama.
Gekleed in een wandelcostuum van marineblauw cheviot stond Mrs. Dickson
gereed om uit te gaan. Zij droeg een grooten hoed met blauwzijden klaprozen. Een
geur van Parma viooltjes dreef om haar heen. Maud zag er allerliefst uit in een crème
babyjurk, haar smalle voetjes geregen in lichtgele rijglaarjes en een grooten hoed
van slap Italiaansch stroo met langen witten veer op haar bruin dik krullend haar.
Langs den binnenrand lag een krans van rose roosjes.
Zij zag er uit als een Sèvres poppetje naast Letty, die groot en robuust was.
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- Come along, zei Mrs. Dickson. Zij stapte met een koelen groet langs Mr. Copper
den tuin in.
Ellen keek hen even na, ging toen genieten van haar brief.
- Goeie tijding, Ellie? vroeg haar oom.
- Van Frits Zuidema, zei zij blozend. U kent hem, niet waar oom? Hij vroeg mij,
het bezienswaardige van Londen eens te schrijven.
- Stelt hij daar zooveel belang in?
- Ach oom, u moet altijd plagen, zei zij kleurend. Wij zijn vrienden.
Toen zij opstond, dwong hij haar even neer op zijn schoot.
- En als je nu eens anders van hem gaat houden?
Hij vond het verrukkelijk haar te zien blozen.
- Neen oom, wij zijn vrienden, weerde zij af.
- Maar eens zul je heel, heel veel van een man houden, drong hij aan. En je zult
het heerlijk vinden, kindje.
Er was een droomerige ernst in haar oogen, waarvan de uitdrukking rein bleef en
onbevangen.
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- Ik weet het niet oom, misschien....
Vertrouwelijk duldde zij de omstrengeling van zijn arm.
Een plotseling verlangen niet bedwingend, kuste hij haar in den hals.
Zijn liefkozing schokte haar even, maar zijn glimlachend gelaat deed een plotselinge
verlegenheid weer wijken.
- Ik ga tante op zoeken in den tuin, zei zij opstaande.
Hij had haar dadelijk losgelaten, zijn zelfbeheersching nu volkomen terug. Een
frons van boosheid trok over zijn gelaat. Hij voelde zich plotseling oud, belachelijk
oud.
De zon brandde gloeiend heet. Zelfs op de schaduwplek achter op het grasperk
onder den perenboom was het te warm, om er met genot te kunnen zitten.
- 't Is nog te warm buiten, zei Ellen, de kamer weer binnenkomend.
Maar zij vond er niemand meer en zich het kleine salon herinnerend, waar het
altijd koel was, wilde zij daar gaan piano spelen.
Onder een massa slordig dooreenliggende muziek zocht zij een eenvoudig liedje,
dat aan Mrs Dickson behoorde. Het had een droomerig wiegenden rythmus.
O promise me, that some day you and I,
Shall take our loves together to some sky.
Where we can be alone and faith renew,
And find the hollows, where those flowers grew...
Those first sweet violets of early spring,
Which come in whispers thrill us both and sing
Of love, unspeakable that is to be,
O promise me!
O promise me, that you will take my hand.
The most unworthy is this lonely land.
And let me sit beside you, in our eyes
Seeing the vision of our paradise.
Hearing love's message, while the organ rolls
Its migthy music to our very souls.
No love less perfect, than a life with thee,
Oh promise me!

Mrs. Copper stoorde haar alleen zijn.
- Je zult onder deze muziek niet veel moois vinden, zei ze. Allemaal ouderwetsche
stukken en dan de stukjes die Letty speelt. Zij speelt al heel aardig, vin je niet?
Ellen stemde flauw toe, wetend, dat haar tante instemming verlangde. Letty was
haar afgod.
- Weet je ook, hoe laat Mrs. Dickson thuis komt Elly?
- Ik geloof niet, dat Mrs. Dickson gezegd heeft, hoe laat zij thuis zou komen.
- Natuurlijk, zei Mrs. Copper knorrig. Die komt en gaat, zonder zich aan iemand
te storen.
***
- Ga eerst een uur studeeren, Maud, zei Mrs. Dickson kortaf.
- Ja mama, antwoordde Maud gedwee.
- Denk erom, dat ik op de klok zal zien, vervolgde Mrs. Dickson streng.
- Toe Ellie ga mee, vleide Maud. Een heel uur piano spelen, zuchtte zij.
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- Een uur duurt zoo lang niet Maudy, troostte Ellen bemoedigend.
Letty was ook meegegaan.
Mag ik zoolang je ringen en armbanden aan, Ellen? vroeg zij.
- Jawel, als je er maar aan denkt, ze straks terug te geven.
- Kijk eens Maud, blufte Letty ijdel.
Maud begon zuchtend haar toonladders.
Ellen keek naar het fijne, sierlijke kinderfiguurtje. Het was moeilijk te gelooven,
dat Maud een kind van Mrs. Dickson was.
- Hoeveel tijd is er om, Ellen, vroeg Maud.
- Een kwartier, antwoordde Ellen, op haar horloge kijkend.
- Een kwartier pas, zuchtte Maud teleurgesteld. Ik zal maar eens een lang stuk
spelen, dan gaan er ineens een heeleboel minuten om. Zij zocht de Tarantelle van
Sydny Smith. Zij speelde met voor haar leeftijd bewonderenswaardige vingervlugheid.
- Hoeveel minuten, Ellen? vroeg zij, toen het stuk ten einde was.
- Vijf, antwoordde Ellen glimlachend. Je moet niet zoo aan den tijd denken, dan
gaat het uur gauwer om, dat zul je zien.
- Laten wij een quatre-mains spelen, zei Letty. Maar zij tokkelde de noten ruw en
wild.
- Hè Letty, goed doen, zei Maud.
- Ik heb geen zin meer, zei Letty onaardig.
- Toe Ellie, doe jij 't?
Ellen naderde bereidwillig.
- Wat zijn jullie vervelend, viel Letty boos uit, toen niemand verder notitie van
haar nam.
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Mrs. Copper kwam de kamer in.
- Breng deze brief even naar de post Letty, Lottie is om een boodschap.
- Hoe vervelend, zeurde Letty onwillig.
- Je bent altijd onaardig, Letty, knorde Mrs. Copper.
Je blijft er geen vijf minuten mee weg.
- Waar is mama, tante Kate, vroeg Maud.
- In de tuin met oom James, darling.
- Ik ben klaar, niet waar Ellie, juichte Maud.
In den tuin zagen zij Mrs. Dickson in een wipstoel, die zij zachtjes op en neer liet
schommelen.
Nu en dan dreef het geluid van haar zwaar getimbreerde lach tot hen over.
Letty ging ten laatste met den brief heen.
- 't Is voor Mrs. Dickson, zei Mrs. Copper kattig
Mrs. Dickson droeg een lichtblauwe huisjapon. Blauw was haar geliefkoosde
kleur. Bijna alle mannen houden van blauw, zei zij. Mr. Copper zat er in een luie
houding met een krant opengevouwen op zijn knieën.
Toen de anderen in den tuin kwamen stond hij op, rekte zijn beenen en vroeg:
- Wie gaat er mee een wandeling maken?
Hij vond alleen weerklank bij de kinderen.
- Gaat Ellen niet mee, daddy, vroeg Letty onverschillig. Zij was nog uit haar
humeur.
- Natuurlijk gaat zij mee, niet waar, Ellen.
- Ja oom, als tante het tenminste goed vindt.
Maar Mrs. Copper had zich zonder iets te zeggen omgekeerd en verdween in huis.
- Natuurlijk vindt tante het goed. Waarom zou zij het niet goed vinden, zei Mr.
Copper.
***
- Laten wij nu vandaag naar Crystal Palace gaan, besliste Mrs. Copper.
Mrs Dickson verontschuldigde zich.
- Ik heb vandaag een afspraak, zei ze, maar ik zou het erg prettig vinden als jullie
zonder mij gingen.
Door de hooge glasbogen glansde warm middaglicht. Het was er nog niet druk
van bezoekers.
Ellen voelde zich verruimd door de afwezigheid van Mrs. Dickson. Daar bestond
weinig aantrekkingskracht van beide kanten. Ellen voelde zich een schoolmeisje in
Mrs. Dicksons tegenwoordigheid.
Letty hing zich aan den arm van Ellen en zeurde om suikertjes en vruchten.
- Heerlijk! we hebben vanavond vuurwerk, zei zij.
Dat was het glanspunt.
Ellen was verrukt over een mooie beeldgroep tusschen fraaie palmversiering.
Bewonderend keek zij naar een slanke Psyche.
Mrs. Copper trok haar giechelend bij den arm.
- Dat zou Mrs. Dickson niet mooi vinden, die houdt alleen van zwaargebouwde
vrouwen.
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Een frons trok over Ellen's gezicht. Zij zag de Psyche nu anders.
Letty drong de uren voort tot het avond was.
- Het vuurwerk is hier werkelijk mooi, zei Mr. Copper.
We zullen bijtijds een plaatsje zoeken.
Zij moesten een houten stellage beklimmen, maar bereikten zoo een uitstekende
zitplaats. Tegen een achtergrond van zwaar geboomte en donkerblauwe avondlucht
was het effect schilderachtig.
Het slottafreel was een zeeslag.
- Je zult in Holland nooit zooveel vuurpijlen tegelijk hebben zien afstekken,
schertste Mrs. Copper tegen Ellen.
- Denk er om, dat uzelf ook maar een Hollander is, plaagde zij terug.
Zij zaten een eindje van de beide anderen af. Een dik, log kind schoof hinderlijk
heen en weer en Ellen stond op, om rustiger te kunnen zien.
- Dat is hier een beetje gevaarlijk, waarschuwde Mr. Copper.
Ik zal mijn arm om je heen slaan, dat steunt.
Met oorverdoovend sissend geknetter schoten de laatste pijlbundels omhoog.
Bij den terugweg leunde Ellen vermoeid in de treinkussens. Mrs. Copper praatte
nauwlijks een woord.
In de coupee hing een muffe, benauwde warmte en het geschok van den trein
werkte slaapverwekkend.
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- Heeft u zich geamuseerd tante, vroeg Ellen.
- Och zoo, antwoordde Mrs. Copper stroef.
***
De zon scheen tusschen de schuine latjes der neergelaten jaloezieën en trok donzige
lichtstrepen in de kamerschemering.
Ellen richtte zich op, om te zien hoe laat het was, liet zich toen weer terugglijden
in de kussens. Het was heerlijk nog zoo'n beetje te soezen. Zij hoorden de meiden
stommelend de trap afgaan.
Buiten tjilpten vroolijk de musschen.
Na een poos van weer half ingeslapen zijn, wekte haar het kloppen van Letty op
de kamerdeur.
- You are lazy, zei Letty binnenkomend.
Ellen hield niet van Letty's manieren.
Zij had een wijze van rondkijken, die iemand kribbig maakte.
Zij vonden de anderen reeds in de ontbijtkamer en Ellen verontschuldigde zich,
zoo laat te zijn.
- Mama, ik wil een boterham met jam, ik heb geen honger, zei Letty. Zij was
gewoon te commandeeren.
Met de ellebogen op tafel en een ongemanierde houding, keek zij naar Ellen en
zei:
- Je moest je schamen over gisteravond.
- Letty, zwijg... zei Mrs. Copper streng, en neem je ellebogen van tafel, je zit altijd
even ongemanierd.
Ellen keek haar tante vragend aan. Er kwam een verlegen trek op het gezicht van
Mrs. Copper. Toen zei zij tegen Letty:
- Ik wil niet, dat je 't zegt, Letty.
- Poeh!... antwoordde Letty brutaal. 't Was toch méér dan erg.
- Wat was meer dan erg, Letty?
Ellen voelde zich verlegen en beleedigd tegelijkertijd.
- Niets... viel haar tante in. We hoorden gisteravond iets, waarom Letty kwaad
werd. Met het vuurwerk zaten wij achter je, zooals je weet en oom hield je toen vast.
Nu toen hoorden wij vlak naast ons zeggen: Daar heb je waarachtig Old Copper. Een
aardig meisje heeft-ie daar bij zich. Het waren twee heeren en de een zei lachend:
Zou-d-ie z'n moeder ook zoo vast houden?
Ellen keek op haar bord, zij voelde hoe het bloed steeg in haar wangen. Zij hoorde
Mr. Copper lachen; een kort, onverschillig spotlachje. Toen zij een oogenblik later
opkeek, zag zij, dat hij naar haar keek en haar een geruststellend knikje gaf. Zij
begreep, dat zwijgen het beste was.
Mrs. Dickson zat tegenover haar en deed, alsof zij niets gehoord had; zij bediende
zich kalm van gelei.
- Ik kan niet meer eten, zei Maud, haar lepel neerleggend.
- Maud! - zei Mrs. Dickson streng.
- Ik kàn niet meer eten, mama.
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- Goed, heel goed, zei Mrs. Dickson koel. Dan ga je straks niet mee rijden. Je weet,
dat iederen morgen de havermout opgegeten moet worden.
Maud sloeg haar oogen neer en, haar lepel weer opnemend, begon zij met kleine
hapjes de overgeschoten pap naar binnen te werken.
- Poor thing, zei Mr. Copper medelijdend, waarom ben je zoo streng voor haar,
Emily? Zij is zoo'n goed kind.
Mrs. Dickson keek zwijgend toe, terwijl Maud haar pap oplepelde. Er was een
wreede koelheid in de wijze, waarop zij het kind behandelde. Zij keek, tot het bord
leeg was. Toen keerde zij zich naar Mr. Copper.
- Heb je mijn cigarettes ook ergens gezien, James?
- Zij staan op den schoorsteenmantel. Mr. Copper stond op om ze te krijgen. Please
Mrs. Dickson.
- Thank you, Mr. Copper, antwoordde zij koel, een cigarette nemend uit de doos,
die hij haar voorhield. Zij schoof haar stoel achteruit en keek scherp naar Ellen.
- Wat draag je je haar mooi, Ellie, vleide Maud lief. Zij stond achter de stoel van
Ellen en streelde met haar handje de dikke haarwrong.
- Leelijk, zei Letty, je draagt het heel anders dan ma of tante Emily.
- I think it awful nice, protesteerde Maud ijverig.
Zoodra zij gevoegelijk kon, stond Ellen
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van tafel op. Nog kleurde een blos van verlegenheid haar wangen.
- Je moet niet boos zijn op Letty, zei Mr. Copper zoetsappig. Zij meent het zoo
kwaad niet.
***
Mrs. Dickson poeierde zich zorgvuldig, legde toen een weinig rouge op haar wangen
en verfde de wenkbrauwen donkerder.
Zij had slecht geslapen. Het deed haar pogen branden, en er was een koortsige
warmte in haar hoofd, dat klopte in de slapen, door een opkomende migraine.
Het heldere morgenlicht viel op een gelaat, dat zij een kunstmatige frischheid
trachtte te geven, door het bleeke der wangen zorgvuldig te verbergen. Nadat zij haar
lippen wat meer rood had gegeven, bekeek zij het spiegelbeeld voor zich,
Het morgenlicht toonde scherp en onmeedogend de rimpeltjes, die zij niet geheel
had kunnen wegwerken. Het toonde haar, dat zij oud begon te worden. Met alle
kunstmiddeltjes was het onmogelijk daaraan te ontkomen. Zij klemde de lippen
opeen. Zij wilde niet oud zijn, nu ten minste nog niet.
Oud worden was afstand doen van het leven. Het spiegelbeeld zag er overigens
niet kwaad uit voor een bijna veertigjarige vrouw.
Zij gaf zich een pose en keek toen met meer welgevallen naar het beeld voor zich.
Het blanketsel gaf haar wangen een donzig matte tint. Heur haar iets losser trekkend,
schikte zij den neervallenden lok op haar voorhoofd. De forsch gebouwde armen
waren goed gevormd en sneeuwblank. Het laag uitgesneden, met kanten versierde
ondergoed liet een weelderige buste doorschemeren. Zij behoefde niet bang te zijn
om zelfs met een jong meisje te wedijveren.
Een smadelijk lachje kneep haar lippen samen en bracht een staalglans in haar
oogen. Zij wierp het hoofd in den nek. - Bah! zij was nog in 't geheel niet oud!
Zich van den spiegel afkeerend, kleedde zij zich verder. 't Was niet vroeg meer
en zij moest zich haasten, wilde zij den trein van elf uur naar Londen halen. Een
lateren kon zij trouwens even goed nemen, James wachtte haar toch niet. Zij wilde
hem onverwacht opzoeken in zijn kantoor. Het was op zichzelf een waagstuk; zij
wist dat hij op onverwachte bezoeken niet gesteld was. Mrs. Copper was vroeg met
Ellen en de kinderen naar de Kew gardens vertrokken en zij had een geheelen middag
voor zich. Zij schoof de plooien van haar roodzijden overhemdblouse gelijk om de
taile. De vuurroode zijde wierp een matten weerschijn op haar gelaat. Zij drukte de
briljanten knoopjes in de knoopsgaatjes en gespte voor den spiegel haar ceintuur
dicht.
't Viel haar opnieuw op, dat zij er slecht uitzag.
- Die ellendige hoofdpijn ook, dacht zij wrevelig. Buiten zou zij misschien wel
wat wat opfrisschen. Zij besproeide een kanten zakdoekje met violette de Parme en
stak dit tusschen haar ceintuur. Toen had zij nog juist den tijd naar het station te
wandelen.
Een telegram, dien morgen ontvangen, las ze vluchtig opnieuw door, stak het
daarna in haar zak. Met een spottend onverschillig lachje bedacht zij, zich aan dien
afspraak waarschijnlijk niet te kunnen houden. Het zou er veel van afhangen, of zij
James trof. Een minachtend lachje krulde haar lippen. Zijn schijnbare tegenstand
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den laatsten tijd, prikkelde haar bovenmate. Zou hij inderdaad vergeten, dat hij zwak
en willoos was tegenover haar?
Bah! - voor vrouwen als zij, waren de mannen week als was.
Haar migraine verergerde in een benauwd warme coupee, waar een muffe stoflucht
hing, vermengd met rookwalmen, die de locomotief uitstootte en die door de open
raampjes naar binnen wolkten.
Een idioot kind zat haar voortdurend aan te staren, aangetrokken door de
juweelschittering van haar rijkberingde vingers, terwijl zij haar kaartje wegborg en
langzaam begon haar handschoenen aan te trekken.
Een mager jongmensch zat tegenover haar, zijn fletse oogen beschut door in zwart
montuur gevatte brilleglazen. Eénmaal keek hij verschrikt op, toen een onverwachte
treinschok hem tegen haar parasol deed stooten. die reeds, half uitgegleden, daardoor
op den

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 20

196
grond viel. Met een onhandig verschrikt: I be-beg your pardon, had hij naar haar
parasol gekeken en zich met het oprapen daarvan zoo lang bedacht, dat zij het zelf
deed. Haar minachtend spotlachje riep een verlegen blozen op zijn mager bleek
gezicht.
Onhandige mannen kon zij niet uitstaan.
Bij Liverpool-station verliet zij haastig de coupee. Zij zag hoe twee heeren haar
opmerkten. De een moest met den trein mee. Het platform afloopend, ging zij dicht
langs den ander heen en beantwoordde zijn brutaal kijken met een flauwen glimlach.
Een oude heer klampte hem aan met een jovialen groet en de uitdrukking van
ongeduld op zijn knap gelaat streelde haar behaagzucht.
Toen riep zij een omibus aan en liet zich naar Queen Victoriastraat rijden.
Op haar vraag of Mr. Copper op zijn kantoor was, kreeg zij een bevestigend
antwoord en de jongste bediende ging haar voor.
James Copper zat in zijn werk verdiept. Het kloppen op de deur met een kort
‘binnen’ beantwoordend, keek hij eerst van zijn boeken op, toen hij achter zich een
geruisch van vrouwekleeren hoorde en een fijne violet geur om hem heen waaide.
Toen, Mrs. Dickson bemerkend, schoof hij zijn stoel achteruit en stond op, om
haar te verwelkomen.
- Je verwachtte niet, m i j te zien, is 't wel James?! lachte zij.
- Neen - antwoordde Mr. Copper droog. Het minst van alles verwachtte ik u hier
te zien, Mrs. Dickson.
Het kantoor was een ruim vertrek, maar het was er kaal en ongezellig gemeubeld.
Een tafel met zes ouderwetsche lederen stoelen, een groot bureau en een klein
zijtafeltje, waarop een karaf water met twee glazen, waren juist voldoende, om de
ruimte te vullen. Het behangsel had een egaal verschoten kleur en werd aan een der
wanden voor het grootste deel bedekt door een groote kaart van Engeland en Ierland,
een paar reclameplaten en een kantoorkalender.
Mrs. Dickson legde haar parasol op tafel en begon langzaam haar handschoenen
uit te trekken.
Mr. Copper schoof een der stoelen bij de tafel en bood Mrs. Dickson aan te gaan
zitten. Zijn kantoorstoel omdraaiend, nam hij zelf daarop plaats.
- Ik kan niet zeggen, dat je mij bizonder hartelijk verwelkomt, Jemmy, zeide zij,
haar handschoenen samenvouwend en ze naast haar parasol op tafel leggend.
- 't Is mij zeer aangenaam u hier bij mij te zien, Mrs. Dickson. Een sluwe spot
lichtte uit zijn dicht geknepen oogen.
- 't komt me voor, dat je me een korten tijd geleden anders begroet zou hebben.
Waarom geef je me geen zoen?
Mr. Copper liet een kort spotlachje hooren.
- Waarin kan ik u van dienst zijn, Mrs. Dickson?
- Zeg me eerst, dat je werkelijk blij bent, me hier te zien.
- Dat heb ik toch gezegd, niet waar? En ik zou niets liever wenschen, dan te weten
te komen, waarin ik van dienst kan zijn.
- Je begrijpt heel goed, waarom ik kom.
- U spreekt in raadselen, Mrs. Dickson.
Haar drift om zijn spotzucht beheerschend, schoof zij haar stoel wat nader tot den
zijnen en legde haar hand op zijn arm.
- Schei uit met dat afschuwelijke ‘Mrs. Dickson’ en geef me eerst een zoen.
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Hij zoende haar vluchtig op de wang.
Een oogenblik haar zelfbeheersching verliezend, schoof zij driftig van hem af.
- Zóó hoeft het ook niet, zei zij boos. Ik zou tenminste oprechtheid van je kunnen
verwachten.
- Wat een dwaasheid, antwoordde hij schouderophalend.
- Dwaasheid... herhaalde zij met minachting. Je weet evengoed als ik, dat het géén
dwaasheid is. Je hebt genoeg van me, is 't niet? En je verbeeldt je verliefd te zijn op
Ellen.
Zij beefde van opwinding.
- Geen scène's Mrs. Dickson, zei hij koel.
Zij lachte met een schampere woede.
- Je bent nog te laf om het te bekennen.
- Wat een onnutte opwinding, weerde hij kalm af.
Hij hield spelend een vouwbeen tusschen zijn vingers.
Zijn kalmte maakt haar dol.
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- Ellen's kussen smaken je beter dan de mijne, zei zij heesch van kwaadheid.
- Mag ik u verzoeken, Ellen er buiten te laten, zei hij stroef.
Zij uitte een scherp spotlachje en opstaande, ging zij voor het raam staan en bleef
zwijgend naar buiten zien.
Het roezig lawaai van veel wagengeratel in een druk deel van de city, drong maar
weinig gedempt naar boven. Omnibussen en cabs wrongen dooreen, met op de
trottoirs een breede stroom van voetgangers. De zon bescheen het alles met fellen
terugslag op de geel geverfde omnibussen. De dik met stof aangewaaide ruiten
wierpen een mistgrijzen tint over alles, door een aangroeiing van vuil, dat bij zware
regens in een vettig modderstroompje afdroop op de kozijnen.
Zij begreep, op deze wijze niets te bereiken.
Een gloed van opwinding brandde onder het rouge op haar wangen en afgetrokken
volgde zij het voortstuwende menschenbeweeg door de breede straat.
Het staren in de zonnige straat werkte slecht op de, weer sterker opkomende
migraine, waarvan zij hevige pijnscheuten kreeg in heur slapen.
Zich plotseling van het raam afwendend, zei ze:
- Dacht je werkelijk, Jemmy, dat je mij om den tuin kon leiden?
Haar stem had vleiend overredend geklonken en haar oogen lachten.
Zijn dichtgenepen spotoogen hadden elk van haar bewegingen gevolgd. Hij wist,
dat zijn kalmte haar bedwingen zou. Van scène's had hij een afkeer. Zijn vingers
speelden nog steeds met het vouwbeen, dat hij machinaal deed op en neerwippen.
- Leg in godsnaam dat ding uit je handen, of laat mij het je afnemen, schertste zij.
Zich diep naar hem overbuigend, legde zij haar vingers op zijn hand en haar blik
diep in den zijnen dringend vervolgde zij:
- Je hebt spijt van je ontrouw, Jemmy. Zeg, dat je er spijt van hebt.
Een zweem van ongeduld gleed over zijn gelaat. Haar opdringende passie wilde
hij niet beantwoorden.
En afweerend zei hij koel:
- Jaloersche scène's zijn mij nu eenmaal een gruwel, Mrs. Dickson.
Opstaande, liep hij een paar malen het vertrek op en neer. Hij begreep, niet te ver
te moeten gaan. Zij zou het hem nog lastiger maken en bovendien zou zij over een
week weer naar Amerika vertrokken zijn.
Bij haar stoel stilhoudend zei hij, nu zelf schertsend:
- Die opwinding was wel degelijk een dwaasheid, Mrs. Dickson.
Zij begreep niet zijn plotseling veranderen, maar het was niet mogelijk van zijn
gelaat iets af te lezen, van hetgeen innerlijk in hem omging.
- Je bent een verhard zondaar, Jemmy, zei ze, op zijn scherts ingaand, maar zoo
gemakkelijk vergeef ik je niet, als je me nu eindelijk eens een zoen geeft....
Hij draalde een oogenblik. Toen boog hij zich naar haar over en zijn voornemen
dadelijk tegemoet komend, trok zij hem naar zich toe en drukte haar lippen vast op
de zijne....
- En nu Mrs. Dickson... er zijn zaken, die mij wachten.... Hoezeer 't mij ook spijt....
- Wil je mij vragen, liever heen te gaan. Bizonder beleefd ben je vandaag niet.
Hij keek op zijn horloge.
- 't Spijt me werkelijk.
- Zaken gaan voor liefde, niet waar? zei zij hatelijk.
- 't Is dus nog niet uit, vroeg hij koel ongeduldig.
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Hij had zijn overwicht nu terug.
- Ik kan je nu wel gelooven. Waarschijnlijk ben ik om zes uur aan den trein.
- Het is mogelijk, dat ik genoodzaakt zal zijn een lateren te nemen. In ieder geval,
tot vanavond, Mrs. Dickson.
***
- Vindt u goed, dat ik naar boven ga, tante? vroeg Ellen.
- Natuurlijk, kindlief, als je naar bed verlangt. Good night, dear, antwoordde Mrs.
Copper.
Op haar kamer gekomen, kleedde Ellen zich snel uit. 't Was er erg warm.
Benauwend werd het, nu zij het raam dicht had moeten
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doen voor den regen, die erop stond. Zware regendroppels tikten tegen het glas.
Zij knipte de gesp van haar ceintuur open en trok haar lijfje uit. Dat gaf dadelijk
koelte en streelend wreef zij haar bloote armen. Vlug liet zij haar japonrok afzakken
en stapte eruit. Zij had een onleschbaren dorst, maar de waterkaraf was leeg, zij
herinnerde zich het water te hebben gebruikt. Half uitgekleed kon zij niet naar beneden
gaan, maar de badkamer was vlak bij. Mrs. Copper wilde anders niet, dat zij daar
drinkwater haalde, maar de dorst was te erg. Zij maakte eerst nog vlug heur haar los
en een witte sjaal omslaande, liep zij de corridor over naar de badkamer.
Toen hoorde zij Maud flauwtjes roepen.
De deur van de kinderkamer was niet gesloten en Maud's stemmetje riep klagelijk.
- Wat is er, lieveling? vroeg Ellen, zich over het bedje buigend.
- Ik heb zoo'n erge kiespijn, klaagde Maud zachtjes.
- Arm kindje, zei Ellen medelijdend, de gloeiende wangetjes streelend.
Letty sliep een gezond vasten kinderslaap, dien niets stoorde.
Ellen ging bij het bedje zitten en liet Maud wat eau-de-cologne opsnuiven. Het
suste de pijn en maakte het kind slaperig Maud rustte tevreden tegen haar aan.
Traantjes hingen nog aan haar wimpers. Dommelig vielen ten laatste haar oogjes
dicht en sliep zij zachtjes weer in.
Voorzichtig legde zij het slapende kind terecht en verliet geruischloos de kamer.
Juist zag zij Mr. Copper naar boven komen.
- Nog niet naar bed, Ellen?
- Maud had zoo'n kìespijn en zij riep mij. Nu slaapt zij gelukkig weer.
Hij keek naar haar mooi, tenger figuurtje. Het losse haar golfde langs haar rug en
hij zag de lijn van haar hals zich verliezen in de vouwen van de doek.
- Nacht oom, zei ze, de doek wat vaster om de schouders trekkend, verlegen, omdat
zij half gekleed was. Zij bood hem haar wang voor een kus en hij voelde zijn hoofd
gloeiend worden. Maar hij wilde haar niet verschrikken en bedwong zijn begeerte.
Vluchtig raakte hij haar wang.
Iemand kwam de trap op en Ellen stak vlug over naar haar kamer. Een slip van
een roze onderrok was nog even zichtbaar, toen Mrs. Dickson het portaal bereikte.
- Aaah!... zei zij gerekt... Niet onaardig... ik wist niet, dat ik stoorde, Jemmy...
Zij lachte even, een scherp, onmeedogend spotlachje.
Hij keek haar kalm aan.
- Goeden nacht, Mrs. Dickson, zei hij stroef.
Zij lachte weer.
- 't Spijt me werkelijk, Jemmy.
Hij antwoordde volstrekt niets en bedaard liep hij haar voorbij naar zijn kamer.
***
Ellen had de spotwoorden van Mrs. Dickson gehoord. Tranen van drift drongen haar
in de oogen. Zij kon een samenzijn met die vrouw niet ontvluchten, en de weerzin,
dien zij, instinctmatig, vanaf het eerste oogenblik gevoeld had, steeg tot een uiterste.
- Ik haat haar, zei ze hartstochtelijk.
Zij voelde haar ongedwongen vertrouwelijkheid tegenover Mr. Copper in een
onklaar daglicht gesteld en het maakte haar stijf en terughoudend.
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Wanneer hij haar schertsend naar zich toetrok en gevangen hield in zijn armen,
trachtte zij zich los te wringen.
Dit anders uitleggend, speelde een smadelijk lachje om de lippen van Mrs. Dickson.
- Je behoeft je volstrekt niet aan m i j te storen, Ellen, zei ze eens, hatelijk scherp,
een lage nijdflikkering in haar, van woede fonkelende oogen.
Ellen voelde zich volkomen machteloos en begreep niet, waarom Mr. Copper dit
duldde en er zelfs behagen in schepte. Integendeel vond hij er een genoegen in den
toestand nog te verergeren, door haar te willen dwingen, hem een kus te geven.
- Geef me een zoen, Ellie.
Hij had haar neergedwongen op zijn schoot, haar tegenstand gemakkelijk
overwinnend.
Maar zij had hem nerveus heftig afgeweerd.
- Neen... oom... neen...
Toen lachte hij, en haar even, liefkozend tegen zich aandrukkend, liet hij haar vrij.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 20

199
Later had zij er zenuwachtig om geschreid.
Er heerschte in Rose-Cottage een atmosfeer die de rustige en nog onbezoedelde
klaarheid van haar jonge levensbegrippen verontrustte en verbijsterde.
***
Ellen kraste ijverig penteekeningen voor Maud. Zij zat alleen in de kleine zijkamer,
die voor ontbijtkamer diende, wanneer er geen logés waren.
Een rijkdom van rozen, waaraan Rose-Cottage haar naam ontleende, omrankte
ook het open venster, waarvoor zij zat te teekenen. Het raam gaf uitzicht op een
gedeelte van den tuin, waar het op dat uur van den dag beschaduwd en koel was. Een
zomerkoeltje tochtte naar binnen en verfrischte de benauwde atmosfeer in het kleine
vertrek. Zij bekeek vergenoegd haar werk. 't Werd zoo wel een aardig teekeningetje,
en Maud zou er verrukt over zijn. Zij was zulk een bizonder lief kind.
Een schaduw viel op het blad papier, en opziende, zag zij Mr. Copper voor het
raam staan.
Zij knikte hem glimlachend toe. Gewoonlijk kwam hij niet zoo vroeg uit de city.
- Wat doe je hier? vroeg hij, door het raam naar binnen kijkend.
- Teekenen...
- Wat teeken je?
- Een pennekras voor Maud, niet veel bizonders.
Hij opende met zijn sleutel de voordeur en kwam bij haar in de kamer.
- 't Is heel aardig, maar nu is 't af hè?
Zij knikte van neen en werkte ijverig door.
- Maar ik wil nu dat 't af is, plaagde hij.
Maar zij liet zich niet storen.
- Je bent een koppig nest, zie ik. Er moet dus geweld gebruikt worden.
Toen zij haar pen even neerlegde, omdat er inkt aan haar vingers was gekomen,
pakte hij die weg.
- Toe oom, geef nou terug, ik ben dadelijk klaar, vleide zij.
- Gekheid, je kunt 't straks evengoed afmaken.
Hij hield de pen hoog boven haar bereik en zij deed een poging hem die afhandig
te maken. Hij lachte.
- Dat gaat zoo eenvoudig niet.
Hij legde de penhouder op een kast en greep haar vast, toen zij er naar reiken
wilde.
- Mis, zei hij plagend, haar bij de polsen vast houdend.
- Wat bent u slauw, oom, pruilde zij, tegen wil en dank gevangen.
Met een onverhoedsche beweging wrong zij zich bijna los, maar nu greep hij haar
om de taille en hield haar stevig tegen zich aan.
- Nu kun je in 't geheel niet weg, zij hij zacht.
De weerstand van haar jonge lichaam prikkelde hem bovenmate.
- Geef me een zoen, dan laat ik je dadelijk vrij, fluisterde hij aan haar oor.
- Oom!... zei ze, verschrikt door de hartstocht in zijn stem.
Het bruut verlangen in zijn blik, dreef een donkere bloedstroom in haar gelaat.
- Laat mij los oom, zei ze bevend.
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Hij zag dat zij met tranen kampte, maar hij wilde niet dadelijk toegeven.
- Schrik je daar zoo van? zei hij.
Zij wrong zich nu met geweld vrij en hij liet haar los.
De deur had zich even geopend en Mrs. Copper boog naar binnen, maar onmiddelijk
trok zij zich snel terug.
Een spottende trek gleed over het gelaat van James Copper, toen hij zijn vrouw
zag verdwijnen.
Ellen had nauwelijks het binnenkomen van haar tante bemerkt.
Met bevende vingers voltooide zij haar teekeningetje,
- Vin je dat zóó erg, vroeg hij vleiend, toeziende op haar werk.
Zij antwoordde niets en hij zag een traan vallen op het papier.
- Daar is Maud al, zei hij naar buiten wijzend.
Maud groette levendig en de teekening bemerkend vroeg zij:
- Is dat voor mij, Ellie?
- Ja, antwoordde Ellen, kom 't maar halen.
- Toe, oom James, help me, dan klim ik erin. Maud wierp haar parasol alvast naar
binnen.
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- 't Is nogal een nette manier voor een jonge dame, scherste Mr. Copper.
- Dank u, oom James.
Maud richte zich op de teenen op, om hem een kus te geven.
- Mag ik dit heusch houden, Ellie?
- Ja zeker, antwoordde Ellen glimlachend. Als je het tenminste mooi vindt.
- I think it awful nice, zij Maud bewonderend. Ik wil het mama laten zien.
- Kom dan, zei Ellen, haar arm om Maud heenleggend.
***
- Toe Ellie, doe mee verstoppertje spelen, vroeg Maud, Letty is ze.
- Neen protesteerde Letty, als Ellen meedoet, tellen we opnieuw af.
- Goed, ik doe mee.
Letty begon te tellen.
- Je doet valsch, zei Maud, die stevig toekeek.
Letty moest ze opnieuw zijn.
- Ik weet een prachtig plaatsje, voor jou ook Ellie, fluisterde Maud.
Je moet tot duizend tellen en hard roepen, als je duizend hebt, Letty.
Zij trok Ellen mee en Letty begon met een bromstem te tellen, het gezicht naar
den muur en haar ooren luisterend gespitst, om te weten, welke kant zij uitgingen.
- Niet kijken Letty, riep Maud, voorzichtigheidshalve nog eens omkijkend.
Toen slopen zij zacht de huiskamer voorbij. Maud was zenuwachtig opgewonden.
- Zij vindt ons nooit, zei ze.
Zij hield Ellen stevig vast en trok haar mee in de keuken, waar de meiden bezig
waren, het vaatwerk af te wasschen. Zij wenkte Lottie om te helpen.
Uit den gang klonk luider, naarmate zij opschoot, Letty's tellen, met een uithaal
telkens bij de honderttallen.
- Letty telt altijd zoo gauw, zei Maud afkeurend, dat doet ze met opzet.
In de achterkeuken opende zij een kast.
- Letty zal 't nooit vinden, nietwaar Lottie? Will you, Ellen?
Maud sloop door den achtertuin weg.
- Ik zal de deur op een kier laten, Miss Ellie, anders loopt u gevaar te stikken, zei
Lottie. Als u dit touwtje vast pakt, kunt u de deur naar u toehalen.
Ellen glimlachte om het kinderspel. Door de reet keek zij naar het doen van de
meiden. Margaret, met haar mouwen opgestroopt, plassend in zeepzop, reikte de
afgespoelde schalen aan Lottie. Toen Letty kwam, trok Ellen, nu zelf geanimeerd de
deur toe.
- Jullie weet natuurlijk, waar ze zitten, zei Letty, kwaad dat de meiden geen wenk
wilden geven. Flauwe spooksels zijn jullie.
Zij slenterde het achterkeukentje door en liep toen weer de gang door naar boven.
Lottie waarschuwde, dat de deur weer open kon.
Ellen zat er vrij gemakkelijk op een omgekeerde emmer.
Boven sloeg Letty nijdig met de deuren, vergeefs zoekend. Na een vruchteloos
zoeken op de tweede verdieping, keerde zij in de keuken terug, doorzocht met de
oogen de achterkeuken en bleef hangen tegen een der deurposten.
- Zoek dan ook Letty, zei Lottie plagend.
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- Ik kan ze niet vinden, antwoordde Letty knorrig. Jullie weet, waar ze zijn.
- Heusch niet, verzekerde Margaret. Je hebt niet goed gezocht. Hier is niemand.
- Ik heb wèl goed gezocht.
- Geef 't dan op.
- Neen, snauwde Letty boos.
- Je moet ergens anders zoeken, hier zijn ze niet.
- Waar dan? vroeg Letty begeerig.
- Dat weet ik niet, misschien in de tuin.
Letty volgde de aanwijzing. Na een poos kwam ze nog boozer terug.
- Zijn ze er niet? vroeg Lottie onnoozel.
- Ik zou 't maar opgeven. Wil ik roepen, dat je 't opgeeft?
Letty gaf met een nijdig knikje toe.
Na een poos verscheen Maud voor de deur van de achterkeuken.
Met een wanhopig gezicht kwam zij de keuken in.
- O Margaret help me, kijk eens, ik heb allemaal inkt over mijn schort.
Zij wees twee groote zwarte vlekken.
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- Wil je 't uitkooken, Margaret? Ik weet geen raad als mama het ziet. 't Is een nieuw
schort.
- Uitkooken gaat niet, zei Margaret, de vlekken bekijkend, maar misschien heb ik
wel een ander middel.
- O goody, goody, zuchtte Maud. Je bent een engel, als je 't schoon maakt. Maar
gauw, voordat mama komt. Met een angstig gezicht keek Maud naar de keukendeur.
- Waar heb je gezeten? vroeg Letty.
- Dat zeg ik niet. Je hebt me niet kunnen vinden hè?
- Hou je schort op, Maud, zei Margaret, aankomend met citroen en zout.
- Zou 't helpen? vroeg Maud ijverig. Zij volgde gespannen de bewerking. Naarmate
de vlekken een beetje verdwenen verminderde haar angst. Maar zij keek toch telkens
naar de deur, waar Mrs. Dickson zou kunnen verschijnen.
- I feel just like Moses in the dark, zei ze met een ondeugend lachje. Mama zal 't
niet zien, denk je? vroeg zij, toen Margaret ophield met wrijven.
- Misschien niet. Laat 't zoo maar drogen.
- Letty moet ze weer zijn, juichte Maud triomfantelijk.
- Ik heb geen zin meer in verstoppertje spelen, zij Letty. Laten we wat anders doen.
***
Letty had geen zin meer in spelletjes doen. Zij was uit haar humeur. Zij wilde zich
niet meer met de andere bemoeien en slenterde de huiskamer in. Mrs. Copper was
er alleen. Zij was bezig haar huishoudelijke uitgaven op te schrijven, telkens suffend
over iets, dat zij zich niet meer herinneren kon en waarvoor zij Margaret binnen
moest laten komen. Zij zag er bleek en vermoeid uit en een knorrige trek groefde de
rimpel op haar voorhoofd dieper. Een hoopje papieren op tafel doorwoelde zij
vruchteloos, zoekend naar een weggeraakte kwitantie. Margaret hielp op haar
omslachtige meidenmanier en eindelijk kwamen zij tot een resultaat.
Letty snuffelde onderwijl in de papieren.
- Blijf eraf, snauwde Mrs. Copper.
- Waarom speel je niet met Maud?
- Ik heb er geen zin in, knorde Letty, Maud opzij duwend, die naast haar was
komen staan.
- She's cross, zei Maud lachend. Dat gebeurde dikwijls genoeg.
Mrs. Copper ruimde de tafel leeg, toen nam zij een schilpadden haarspeld van den
schoorsteen en naar Ellen toegaande, zei ze scherp:
- Dit vond ik in de kleine ontbijtkamer.
- Dank u tante, antwoordde Ellen onbevangen. Ik wist niet, dat ik dit kwijt was.
De scherpe trek op het gelaat van Mrs. Copper teekende zich nog scherper. Toen,
als bezon zij zich plotseling op iets, zei zij:
- Letty, ga eens kijken, wat je vader doet.
Er kwam een sluw tevreden uitdrukking op Letty's gezicht. Zij wist, dat haar vader
in het kleine salon was met Mrs. Dickson.
Met een plotselinge ruk duwde zij de deur daarvan open. Mr. Copper zat er lui
gestrekt op de kleine sofa bij het raam. Niet ver van hem af zat Mrs. Dickson. Haar
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hand rustte vertrouwelijk op zijn schouder. Zij lieten het binnenkomen van Letty
onopgemerkt.
Letty bleef in de geopende deur staan en wachtte, tot haar vader haar aan zou
kijken. Toevallig zijn blik ontmoetend, zei zij:
- Mother wants you.
***
Toen de kinderen naar bed gebracht waren, stond Ellen een oogenblik besluiteloos,
toen ging zij met langzame schreden de trap af, naar de huiskamer.
Zij vond er Mr. Copper en Mrs. Dickson alleen.
- Waar is tante, oom? vroeg zij.
- Boven geloof ik, antwoordde Mr. Copper onverschillig.
Mrs. Dickson lag in haar geliefkoosde houding op de divan. Ellen liep de kamer
door en bleef voor de open tuindeuren staan.
Buiten lag een zware dauw. Boven een groep populieren stond de maan. Er was
een volkomen stilte, waarin geen blad bewoog.
Het liefst was zij naar boven, naar haar eigen kamer gegaan, om daar, voor het
open raam, ongehinderd te kunnen genieten van
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het rustige van den avond buiten. Zij voelde plotseling een nerveus verlangen
Rose-cottage vaarwel te zeggen en naar huis terug te keeren. Zij telde de dagen van
haar verblijf. De kilheid van de sterk met dauw doortrokken atmosfeer buiten, deed
haar huiveren. Toen hoorde zij de stem van Mr. Copper haar bestraffen.
- Moet je daar buiten ziek worden, Ellie?
Zij keerde zich onwillig om.
In de warme kamer huiverde zij nog sterker van de kilte buiten. Mrs. Dickson had
haar pose nog vergemakkelijkt. De oogen half gesloten, keek zij naar Mr. Copper.
- 't Wordt wat koel met die open deuren, Jemmy, zei zij.
Ellen vond het in de kamer om te stikken met de deuren gesloten. Zij nam een
Graphic en bladerde daarin.
- Je ziet bleek, Ellen, zei Mrs. Dickson.
- Wat heb je al dien tijd uitgevoerd, na het eten, Ellie? vroeg Mr. Copper.
- Gespeeld met de kinderen.
- Wat zegt zij? vroeg Mrs. Dickson.
- Je moet engelsch praten, zei Mr. Copper ironisch.
Toen kwam Mrs. Copper de kamer in, maar zij was stil en weinig spraakzaam.
Ellen stond vroeg op, om naar boven te gaan. Zij verontschuldigde zich met
hoofdpijn.
- Je hebt daar straks kou gevat, plaagde Mr. Copper, je bent een onverstandig,
stout kind.
Ellen lachte flauwtjes. Zij haastte zich met goeden-nacht zeggen. Toen zij langs
de kamer van de kinderen kwam, hoorde zij Maud roepen. Het was een afspraak van
Maud.
- Als ik nog niet slaap, kom je me nog een nachtzoen brengen, Ellen, had zij
gevraagd. Dit ging iederen avond zoo.
- Foei, bestrafte Ellen, als zij werkelijk wakker was. Je moest al lang slapen.
Maud kneep haar armen om Ellen's hals, zij was klaar wakker.
- En nu als de wind gaan slapen, gebood Ellen.
- Het is zóó vreeselijk warm, ik kan niet slapen.
- Het raam staat ook niet open, zei Ellen, dit naziend.
Toen zij de kinderkamer weer uitkwam hoorde zij duidelijk van beneden de stem
van haar tante, die snel en opgewonden sprak. Toen zij haar eigen naam hoorde
noemen, bleef zij staan, om te luisteren. Duidelijk hoorde zij het gesprokene door
de gesloten deur.... Je hadt 't moeten z i e n , Emily, hoe ik ze samen vond. Een schel
lachje volgde.... Hij hield haar in zijn armen, juist toen ik binnen kwam.... Je hadt 't
moeten zien, Emily!!... De spreekstem sloeg nog scheller over in een tweeden lach.
Mrs. Dickson antwoordde iets, dat voor Ellen onverstaanbaar was. Maar zij had
genoeg gehoord en een blos van ergernis en verontwaardiging steeg vlammend heet
in haar gelaat. Zij klemde de trapleuning tusschen haar tengere vingers, met een
oogenblikkelijken lust naar beneden te gaan. Haar tante te zeggen, dat wat zij daar
zeide, laag en verachtelijk was en een schandelijke leugen, zooals zij de zaak
voorstelde. Zij hoorde Mrs. Dickson verder spreken, maar onverstaanbaar. Ellen
begreep, dat zij haar eigen drift bedwingen moest. Zij zou zich moeten schamen, te
hebben geluisterd. Maar vastgenageld bleef zij verder luisteren. Na een oogenblik
stilte, waarin blijkbaar gewacht werd op een antwoord van haar oom, hoorde zij zijn
kort spotlachje.
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Waarom verdedigde hij haar niet?...
Het bloed week weg uit haar wangen en zij beefde van drift en verontwaardiging.
Toen richtte zij zich op uit haar gebogen luisterhouding en met een trotsche
minachting voor hetgeen verder nog gesproken werd, liep zij door naar haar kamer.
Om zich voelde zij een leegte, waarvoor zij duizelde. Zij haatte dit huis, dat zij zoo
spoedig mogelijk wilde verlaten. Zij streek met de hand over haar oogen en bekampte
moedig de opkomende tranen.
Het was t e verachtelijk.
***
Mrs. Copper draaide heur haar in tallooze papillotten voor den nacht.
Zij voelde zich maar matig voldaan. Zooals altijd, was zij in den woordenstrijd
met James Copper de zwakste gebleven, hoewel hij nauwlijks drie volzinnen gezegd
had.
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Alleen had zij genoten van een triomf tegenover Mrs. Dickson. Genoten had zij om
de wijze, waarop Emily haar eigen drift had moeten bedwingen tegenover haar. Zij
had dit gezien aan de donkere flikkering van haar oogen, waarvan het staalblauw
bijna zwart had geleken. En meer nog, dan tegen James, had zij zich gericht tot haar.
Maar ook hierin voelde zij, de zwakste te zijn gebleven.
Emily had haar ten slotte overwonnen. Met een koele strengheid had zij de zaak
getrokken in het belachelijke licht van Kate's ver gedreven jaloezie.
- Ellen is een onnoozel kind en daarenboven zijn zij oom en nicht. Je hebt ze
honderdmaal zien stoeien zonder daarin aanstoot te vinden.
Haar fonkelende oogen hadden een oogenblik James gezocht, maar hij had zich
kalm laten verdedigen, rustig toeluisterend, terwijl hij met de grootst mogelijke
kalmte in de kamer op en neer liep.
Kate had geen antwoord terug gehad. Zij had inderdaad niets meer gezien, dan
dat James Ellen in zijn armen gevangen hield.
Emily zocht dus een bondgenootschap tegen haar! - Zooals gewoonlijk, had zij
zich gebogen voor het sterke overwicht van Mrs. Dickson, waartegen zij weinig
vermocht. Kate haatte haar om die macht, waarvoor zij altijd opnieuw weer buigen
zou, zonder zich daaraan te kunnen onttrekken. Wanneer Emily huisvesting vroeg,
durfde zij niet weigeren. Zij onderging de kwelling van haar jaloezie op Mrs. Dickson,
waarvoor zij wist, gegronde redenen te hebben. Maar zij en James waren haar te slim
af, terwijl zij haar bijzijn minachtten in hun nietszeggende vertrouwelijkheid, die zij
moest dulden, zonder hen ooit nog betrapt te kunnen hebben, op een grootere,
ongeoorloofde intimiteit. Maar zij zou nooit rusten, James te achtervolgen.
Voor haar kaptafel gezeten, bleef zij een oogenblik scherp luisterend. Toen hoorde
zij Mr. Copper de trap op komen en de kamer binnentreden. Hij sloot zachtjes tusschen
zijn tanden en zij volgde een poos lang zijn bewegingen in het spiegelglas. James
Copper verwachtte de uitbarsting na het vijandige zwijgen van zijn vrouw, als iets
onafwendbaars, maar het stoorde zijn kalmte volstrekt niet.
- Dat was weer een schitterende manier van handelen, zei Mrs. Copper smalend.
Mr. Copper ontdeed zich van zijn halsboord en manchetten en ging rustig voort,
zich verder te ontkleeden. Driftwoorden van zijn vrouw liet hij eenvoudig langs zich
heenglijden.
- Als er nog maar iets was, waarvoor je je schaamde, vervolgde Mrs. Copper, zich
weer feller opwindend. Maar zelfs Letty....
- Je moest nu met dat nutteloos gekijf ophouden, Catherine, zei Mr. Copper rustig,
en 't wordt ook meer dan tijd, dat je het kind er voortaan buiten laat.
In zijn fletsblauwe oogen glom een koele drift, die hij echter volkomen beheerschte.
- Nutteloos gekijf, kreet Mrs. Copper, buiten zichzelf van drift. Je zult mij nog
dood kwellen, maar je moet niet denken, dat ik je huichelachtige valschheid niet door
en door ken. En wat het kind betreft, ik kan het evenmin doof als blind doen zijn.
- Misschien heb je gelijk, zei Mr. Copper koeltjes, en is het reeds voorgoed
bedorven.
- En het zal ook weten, wie en wat haar vader is, vervolgde Mrs. Copper schel.
Poor darling!
Haar nu weer fel opgelaaide drift tartte elken tegenstand en ontlastte zich verder
in een stroom van scheldwoorden. De onverstoorbare kalmte waartegen zij stuitte,
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zweepte haar woede tot een uiterste, tot deze, als een fel uitlaaiende, zichzelf
verterende vlam, ten laatste vanzelf doofde.
Nog nooit had James Copper een hand tot tuchtiging uitgestoken en haar geslagen.
- Maar eens zal ik je toch betrappen, zei zij heesch, haar hand dreigend geheven.
- En wat dan?...
James Copper had koel en verachtelijk gesproken.
- Ik zal je nooit in je wensch om vrij te zijn weerstreven, denk daaraan.
De koele ernst van zijn toon deed haar ontnuchterd zwijgen. Voor haar oogen
opende zich een uitzicht, waarvoor zij plotseling schuw terugweek....
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Droom of werkelijkheid?
Door Frans Verschoren.
Hugo lag nu al drie dagen te bed, en was ziek, doodelijk ziek. De hevige koortsen
roodden zijn wangen, schitterbrandden in zijn oogen, gloeiden in zijn matklammige
handen, en smeten zijn droeve gepeinzen overhoop, die wild omdwarrelden en gek
rondbuitelden in zijn moegetobde hoofd.
Hugo was thuisgekomen, dien kouden, sneeuwigen Februari-avond, van de
hoofdstad, waar hij studeerde aan de muziekacademie; en hij voelde een moe- en
lamheid in heel zijn lijf. Hij was niet wel, had een kou opgedaan, meende moeder.
Hij dronk een tas heete melk met veel suiker, om goed te zweeten en lei zich te bed.
Toen hij 's morgens ontwaakte, heel laat en na domzwaren slaap, zag hij, in vuilgrauwe
winterlicht, zijn beddelakens beverfd en beklad met groote, roode vlekken; hij had
's nachts gebloed uit zijn neus zonder het te weten en nu gevoelde hij scherpe
hoofdpijn en vlijmende steken van achter in zijn hersens. Hij bleef liggen. Toen zijn
moeder bij hem kwam, in de hoop hem beter te vinden, lag hij te rillen en te daveren
in zijn bed; en hij was misselijk geworden, heelemaal ziek en ontsteld. Toen waren
de koortsen feller gestegen en hadden hem geen oogenblik nog met rust gelaten.
Moeder zat naast hem en sloeg zijn minste bewegingen na, pogend te raden wat
hem scheelde en wat hij verlangde.
Arme jongen! Ze had altijd toch zoo voor hem gevreesd! Hij was maar zwakjes
en miezerig van gezondheid en alle kinderziekten hadden hem bezocht. Steeds was
hij een stil, braaf ventje geweest, een denker, een droomer, die zoo maar rondliep op
zijn eentje, gesloten, schier altijd zwijgend en dubbend, die nooit kon opgaan in de
rumoerige spelen van zijn makkers en uitbundig jolig en vroolijk zijn. Hij leefde zijn
eigen, stille leven van binnen; en zoo was hij, lijk het anderen scheen, met zijn
gedachten steeds weg en verzeild; hij leefde alleen en hield heelemaal niets van den
omgang met andere menschen; vrienden, makkers, vertrouwelingen kende hij niet.
Van als hij nog een kleine schoolganger was, was het zoo al geweest. Hij wou
nooit meespelen met de andere rumoerige bengels van zijn klas en bleef bravekes in
een hoekje staan, om het allemaal sprakeloos na te zien. Maar toch, toch kon hij
soms, bij 't zien van onrecht, geheime boosheid of valschen trek, plots opschieten
uit zijn eenzame gepeinzen en schijnbare onverschilligheid, en dan viel hij uit, met
fel overdreven woorden en gebaren zijn rooden toorn uitsmijtend, om 't bedrog en
de valschheid te ontmaskeren, onuitstaanbaar als ze hem waren. Maar dan spanden
al de jongens, tot zelfs hij, voor wien Hugo 't opnam, samen tegen hem en sarden
ongenadig: - ‘Droozer, den droozer! Hij krijgt zijn kuur weer: Den droozer! Zie nu,
manne, den droozer!’
Hugo kroop terug in zijn hoekje, alleen, met zijn hart vol bitterheid.
Hij leerde niet goed, heelemaal niet, en hij was een der laatsten van de klas. En,
och arme, op zekeren dag was hij verliefd geraakt op Anna Smulders, die hij dagelijks
ontmoette als hij huiswaarts keerde, na de klas. Ze had zoo'n schoone, lange, zwarte
krullen, die wapperden en wippelden op heuren rug als ze liep; en ze had zoo'n bruine
kijkers; en ze kon zoo lachen en vriendelijk zijn. Hoe liep hij telkens, na schooltijd,
zoo vlug hij maar kon, om heur nog eens te zien, als ze huiswaarts keerde, met heur
andere vriendinnetjes uit de klas. En als ze dan, wat soms eens gebeurde, naar hem
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wou zien, hoe kon hij dan, uren en uren, daar inwendig stil om zitten te jubelen in
zijn hart. Zoo was het dan eindelijk gebeurd dat hij, na lang denken en zoeken, een
briefje had opgesteld, mooi geschreven, op zijn allermooist, met van boven erop:
‘Allerliefste Anna,’ om heur zijn liefde te verklaren en om heur te vragen om samen
op een Donderdagnamiddag te gaan wandelen naar 't bosch, waarvoor ze thuis maar,
zooals hij 't zelf ook doen zou, voorwenden moest van braambeziën te gaan plukken.
Heel die dagen liep hij met het kostelijke briefje rond, zonder te wagen het aan Anna
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te geven. Hoe liep hij telkens weer, 's middags en 's avonds, behendig pogend,
schipperend, om dicht bij heur te geraken, en het heur ongemerkt in de hand te kunnen
stoppen. Maar 't lukte nimmer! En als 't een enkele maal gebeurde, dat hij rakelings
langs heur heen liep, dan dierf hij weer niet! Zoo was het dan eindelijk gekomen, na
steeds groeiende verliefdheid, en na een blik van Anna's mooie oogen, die hem alles
lieten hopen, dat hij een groote besluit had genomen. Hij had het briefje toevertrouwd
aan Dolf Versmissen, zijn buurman uit de klas, die speelmakker was van Anna's
broer en dikwijls bij heur aan huis kwam. Helaas! de bengel had het briefje gelezen
en het getoond aan al de makkers; ze hadden Hugo bespot en vreeselijk gesard: en
dan had een van de valsche jongens het briefje overhandigd aan den meester! De
meester had het toen luidop voorgelezen, aan heel de klas, en al de taalfouten
opgesomd - geen beetje! - en Hugo bespot; en terwij al de jongens kraaiden van 't
danige pleizier, lag Hugo, met zijn hoofd op zijn lessenaar, te huilen, jammerlijk te
huilen.
Dien middag, toen hij Anna van verre zag, in 't huiswaarts keeren, had ze zich
omgewend, juist aan den hoek der straat, en ze had heur tong naar hem uitgestoken
en geroepen, en al heur vriendinnekes met heur:
- ‘Droozer! Droozer!’
Hugo leerde niet goed; de muziek alleen trok hem aan, en toen hij, na vele moeite
de klassen der middelbare school had afgeloopen, ging hij de muzieklessen volgen
aan de academie der hoofdstad, om viool te leeren spelen. Dat duurde nu ruim twee
jaar. Maar steeds bleef Hugo de alleenlooper, de droomer, zonder makkers of vrienden.
Hij las veel en bracht zijn vrijen tijd door in de stadsbibliotheek. Hij wist zich zoo
heelemaal anders, als de menschen die hij kende, en hij gevoelde zich dichter en
schreef verzen, die hij echter - vol schroom- en schuchterheid nog - voor zich hield
en waarin hij zijn levensmoeheid en zijn zielesmart in lei, zijn walg van een bestaan
vol veinzerij en onoprechtheid, vol valschheid en lage genotzucht, zooals hij het zag
en voelde rond zich heen. Zijn verzen en zijn viool waren zijn troost. Als zijn vroegere
schoolkameraden hem door de straten zagen loopen, alleenig, magerkes en bleek,
met lange haren en met zijn zwarte vioolkas onder den arm, dan glimlachten ze en
begrepen maar niet, waarom hij nooit mee wou doen aan hun rumoerige partijtjes in
herberg en balzaal, en ze monkelden ondereen:
‘Die droozer, die arme duts, dat zal nooit een mensch worden zooals wij! Zijn
haar hangt al tot op zijnen rug! Ze zeggen dat hij dichter is ook al! En vegetariër, en
onthouder! Hoe is 't godsmogelijk! Dan moet ge weten, zooals wij, hoe dom die was,
toen hij nog op de schoolbanken zat. Die jongen is ziek.’
Maar ze wisten niet, zij, dat Hugo zich zoo zeer hun meerdere gevoelde en
medelijden had met hen, diep in zijn hart, omdat zij niet schenen te beseffen hoe laag
bij den grond, hoe ziekelijk en slecht hij hun wereldje vond, en hoeverre hij daar
boven stond. Maar eens, hij gevoelde het zoo goed, zou hij ze allemaal verbazen,
verbluffen en hun bewondering afdwingen, door zijn durven en kunnen. Hij zou hun
toonen hoe verkeerd alles was, misgroeid, ongezond en bedorven, vol valschheid en
leugen in hun maatschappelijk leven. Dat alles aaneenhing door schijnbraaf doen en
bedrog. Daar niemand zich toonen dorst, zooals hij werkelijk was, in volle
oprechtheid, en daarnaar leven.
Maar nu was Hugo's lichaam ziek, doodelijk ziek. De dokter, die hem iederen dag
een paar maal bezoeken kwam, had bedenkelijk gezegd, aan moeder, die hem
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uitgeleide deed tot aan de deur, en hem praamde, dat hij toch maar de waarheid zou
zeggen:
- ‘'t Is maar erg, met Hugo, heel erg zelfs.... Hersenziekte, vrees ik...
waarschijnlijk.... Laat hem vooral niet alleen. Geen gerucht in de kamer. De koorts
kan nog stijgen. En laat me maar dadelijk roepen, als 't erger moest worden.’
Moeder zat te waken, den langen, langen winternacht, in angstvolle spanning, aan
't bed waar Hugo in lag, slapend zijn koortsig opgewonden slaap.
Buiten was 't donkere nacht. Een klein olielampje, achter een scherm, verlichtte
het kamerken half, openstralend op de schouwplaat, waarop een Christus aan 't Kruis
en
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een paar Heiligenbeelden onder glazen stolpen stonden, glijdend over het voeteneinde
van 't bed en schuinweg lijnend over een deel van 't raam. Het vuurke ronkte zacht.
Van heel verre, uit het midden der woelige stad, tot hier in de stille nachtstraat, klonk
af en toe getoeter, gezang en getier van carnaval-vierende menschen. Moeder waakte
en bad.
.... Hugo liep achter de schokkelende mosselkar van zotten Jaak, moederzielig
alleen, langs een donkere baan, met zwarte boomen, die van afstand tot afstand
opsomberden, spokerig hun armen wringend in de zwarte lucht. Starlings keken
Hugo's oogen naar het karken waarop, onder een groot somber laken, met een gele
kruis, iets langvierkants scherphoekerigs verborgen lag. Dat trok hem mee, hij voelde
't; hij wilde mee en hij moest ook.
Hier en daar, langs den weg, was nog een late nachtkroeg open, en van achter 't
goudverlichte raamvierkant, waarover vluchtige schaduwen schimden, schalde soms
een ruwe lach of een vloek.
Hugo moest mee en volgde. Jaak, de brave, zotte mosselvent hing van voor op de
berrie en zijn dommen, dikken kop hing te waggelen op zijn domme lijf. Jaak was
dronken; Jaak was altijd dronken; en hij zou den kuil wel helpen graven, en medelijden
hebben met Hugo. De mosselman zou zwijgen en zijn werk wel doen, zooals 't
behoorde. Niemand zou er iets afweten of begrijpen, hoe 't gebeurd en mogelijk was.
En toch gebeurd! Zooals 't nog nooit gebeurd was!
De oude, magere merrie, met heur hoepelende ribbenkast, klavierde over de keien
en het gedokker der wielen klonk door den pikdonkeren nacht, klikklakkend langs
weerskanten, op slag en maat. Hugo vond het plezierig dat alleenige loopen door
den donkere. Ze ontmoetten of zagen geen levende ziel, en 't was wel jammer, want
daar was niemand die hem nog kon tegenhouden of zelfs maar raden of vermoeden,
wat er gebeuren ging met hem. Daar lagen paardsvijgen langs de baan. Hugo trapte
erin, moedwillig; het walgde hem niet, maar hij lachte.
Och, ja! 't Was nu immers uit, en allemaal gedaan! Stilaan was het gekomen, en
Hugo's hart was gestorven, druppeltje voor druppeltje leeggebloed; hij had het voelen
verlammen en 't was zachtekens stilgevallen, en gaan zwijgen. Het stoofke was uit,
en, voel maar, 't was heelemaal koud, ijskoud, op en rond de plaats waar hij zijn
doode hart nog droeg. Hugo voelde geen klopping of leven meer. Gebroken, stil,
dood.
Daar waren ze er al!
Jaak hield zijn paard staan en rees neer van de berrie. Hij bond de merrie vast aan
een boom. De dronken mosselvent trok het zwarte, opbultende laken, met het gele
kruis, van den wagen en toen grepen ze getweeën de lange, bruinhouten kist die er
onder verborgen lag. Langs de baan gaapte een smalle, droge gracht; ze wipten erover
en nu kruifelden ze samen hortend en stootend over een lage muurke en geraakten
aan den overkant. Jaak greep een spade, die daar lag op den grond, en groef een kuil,
Hugo keek toe.
Alom rezen zwarte kruisen op, uitarmend, links en rechts. Daar blokten arduinen
tomben, vierkant en log; zuilen rondden omhoog en heelemaal verre van achter,
boven spokerige cypressen uitstekend, rees op een reusachtig Christusbeeld,
glinsterend licht uitstralend, over het zwart-stille kerkhof.
Ze lieten de kist neerrijzen in de groef. Hugo ontkleedde zich tot op zijn hemd.
Hij kroop in den kuil, en aardklonten brokten mee af van den bovenrand van 't graf
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en hol doften ze neer op 't hout. Hugo trok het deksel heelemaal op en kroop in de
kist. Hij strekte zich lang uit, op zijnen rug, als een doode, met zijn hoofd achterover.
Daar pinkelde geen enkele ster; 't was heelemaal zwart, inktzwart: de oprijzende
grafwanden en het vierkante stukje hemel daarboven. Hugo trok het deksel der kist
dicht, vouwde zijn handen samen op zijn doode hart en neep zijn oogen toe.
Floot daar geen vogel?...
Daar ploften ineens holdreunend de zware aardbrokken op 't hout van de kist en
een plotse rilling snokte door Hugo's lijf. Dat was 't laatste. Nu werd het dof, dat
neerploffen der kluiten, en doffer.... Hugo hoorde niets meer. 't Was gedaan.
Heelemaal stil, en goed, en donker. Niets meer. Nu kon hij rusten. Nu was hij alleen,
zich zelf....
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Daar was geen tijd meer of geen licht....
Een rilling, zacht sidderen van den grond en ver windgezoef en zeegeruisch,
aangolvend in zoet en zoeter gestreel. In zijn ooren suizelde het, als ver verwijderd
bladergeruisch en fluweelen windgeklaag door dennentoppen.
't Kwam dichterbij en het leek rumoeren, verward lawaaien en toeteren van verre
horens, getrappel en geklavier van zenuwachtige paardshoeven op de keien en gonzend
menschengedrang. Nu werd het waterruischen met rukkend windgehuil, stijgend
koken en bruisen en rollen van krullende golven op 't strand. Maar ineens, o, ineens,
daar barst de grond geweldig open en het deksel vloog weg van de kist. Nu, ja, dat
was een vogel die floot, een merel in 't groen, luide schalmeiend: Wat hebt gij nú
gedaan?
Daar pinkelden sterren, de eeuwige, aan fulpen hemel. Hugo sprong recht, in zijn
witte hemd en veerde zijn kist uit. Zijn hart was koud en dood, maar wat hem voorten wegdreef, hij wist het niet.
Daar stonden boomen langs den weg, en heesters, zwart wolkend langs den grond.
Ginder verre, daar rezen zwaarzwarte massa's, als een breedgeschouderde, versterkte
stad, met torens en transen en hier en daar sterde een lichtje in den donkeren nacht.
Maar in zijn ooren was 't aanhoudend zoeven en ruischen, verwijderd razen en toeten,
vreemd, ongekend.
Hugo liep langs stille, zwarte huizen en geraakte alzoo in rumoerige straten van
een vreemde stad. Daar liepen zotgrillige, bontgekleurde groepen rond, dwaasarmend,
hoogopsmijtend warrelende rokken, een gewriemel van vreemde wezens, huilgillend
als varkens, die men keelt, rochelend met heesche stemmen als stervende ossen,
schetterend met schrille papegaaienstemmen, jankend als dolle honden of woedende
apen.
Hugo sprong op in wilde blijheid! Wat was dat! Daar waren geen menschen meer.
Waar was hij nu!
Ginder blonken helverlichte vensters en het witte gestraal stroomde in breede
bundels naar buiten, doorstreepend de zwarte lucht. Binnen raasde wild geschetter
van koperen instrumenten doormengd met slepend vioolgeklaag.
Daar dwarrelden rond, aaneengekoppeld, aardige wezens, met menschenlijven en
beestenkoppen, elkaar omklampend met logge olifantspooten, wiegewagend om en
om, huppelend en wervelend in hortend gezwaai en gezwenk. Ze lieten elkaar los,
maar seffens daarna, in dollen drift, grepen ze elkaar weer vast, en, in 't lichtgeschitter,
kusten z'elkaar, gillend en tierend van 't heerlijk genot.
Hugo liep verder langs zwermen wild beenende dansers. Op den hoek van een
straat, te midden van een warrelklomp van lijven en armen en beenen, waaruit
opsproot gejoel en getier, lag een wild kronkelend wezen, met wolfskop, vechtend
en krochend en blazend met een gehoornden duivel; en errond maalden en wervelden
tierende gedrochten, met roode opgeblazen muilen, dikbollige, geblutste kaken en
wijdopengesperde, diklippige, tandelooze muilen. Heel de bende wervelde dooreen,
grollend, krochend, rochelend, vol driftig geweld en wilde kracht.
Hij trok verder door donkere straten vol somber wild leven en hij zag, hier en daar,
bij lichtgulpen die uitstraalden uit opene poorten en vensters, de krioelende wezens
voorbijzwermen, spookachtig wit, bloederig rood, groenig en geel of blauw gestreept
of duivelszwart; en hij hoorde 't geweldige rumoeren en bruisen van 't menigvuldige
gerucht, schetteren van trompetten, awoeënd getoeter van horens en sirenen, brullen
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van dronken geschreeuw en schokkend gelach en gegrinnik. Het dierlijk leven
zwermde in wilde echtheid door den donkeren macht.
Daar lag, op den boord van 't gaanpad een vormlooze, levende massa, in slijk en
vuil ineengerold, zwaar snorkend, met den snuit naar de aarde gekeerd.
Hugo liep verder, steeds voort.
Toen gleed hij zijn hand onder zijn hemd en waarachtig, 't was zoo: Hij voelde,
hij voelde op de ijskoude plaats van zijn hart een zachte lauwheid, aangroeiend tot
mildere warmte. Hugo bleef staan en hield zijnen adem in... Hij hoorde't en voelde't:
daarbinnen begon het te kloppen, heel zacht, zachtekens tokken, en heel het plekje
onder zijn magere ribben werd bescheelijk warm: de tijd ging in gang. Het drong
naar omhoog en wilde eruit in een luiden juichkreet; maar
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neen, Hugo wou niet, nog niet: Hij drukte, met geweldige handen, op zijn hart, maar
het kloppen ging voort, gelijkelijk voort en de warmte kroop op, door heel zijn lijf,
in zijn hoofd, in zijn armen en beenen.
Luid golfde en jubelde het wilde leven alom, in woeste driestheid.
Hugo keek op en 't ging werkelijk dagen.
Uit den hemel zijpelde een zilverig licht en ginder, in 't Oosten, alover de daken
der huizen werd de lucht parelgrijs en teer oranje.
Zou 't leven nu werkelijk beginnen, het echte, met den nieuw geboren dag!
Het werd een juichen in Hugo's hoofd en het hooge lied, dat hij steeds had
voorgevoeld en dat hij wist, allang, sluimerend in de onbewustheid van zijn groote
ziel, het hooge lied, zoo lang verbeid, kreeg nu een vorm en werkelijkheid. Hugo
zong in luide galmen mee met de wild lollende groepen, die nog steeds door de straten
dansten, zonder letten op dien alleenigen mensch met zijn witte hemd en bloote
beenen.
De groote dag was daar!
Hij sprong de markt op, wijd-beenend, en zijn hemdspanden wapperden om zijn
lijf omhoog. Hij liep de trappen op van 't stadhuis, en boven op de arduinen pui,
scheurde en rukte hij zijn hemd van zijn lijf en smeet de witte flarden over de ijzeren
leuning neer, en ze fladderden omlaag over de wezens, die wriemelden op de markt.
Daar verscheen nu plots de Mensch in zijn schoone naaktheid en zijn bliksemende
witheid lichtglansde over 't rumoerende plein. De Mensch. Hij strekte zijn blank
gespierde armen uit, in breed gebaar, en als een donder daverde het, uit zijn machtig
gezwollen borst:
‘Ik ben de Mensch, verrezen uit den dood; ik ben en kondig u het Woord, waarnaar
gij leven moet, het eenig Woord van echtheid en van waarheid, dat u verheffen en
gezond maken zal! Uw leven is slecht en ziek.’
Uit zijstraten en stegen bortelden wild dansende groepen, in zotte, bontgeverfde
dwarreling en ze zwermden van allen kant, naar 't stadhuis toe, waar Hugo, met
uitgestrekte armen, zijn woord verkondde. Maar dra ging er een joelen en lawaaien
op, uit felle borsten, en nijdig snerpte het: awoe! awoe! De stem van den Mensch
versmoorend met helsch lawaai.
Hugo hoorde het gebrul daveren en snokken in zijn hoofd en toen zag hij de
gruwelijke gedrochten hun beestenmuilen afrukken. hun lachende, grimmende,
grijnzende muilen, en nu herkende hij menschenkoppen, bleek en leelijk, en daar,
daar zie, te midden in, zijn eigen moeder!...
De wanhoop verlamde zijn hart.
Uit de huilende menigte staakte een dreigende arm vooruit, en een klad slijk lijnde
door de lucht en de modder spetterde uiteen op Hugo's blanke borst.
Het gewoel, dat golvend wiegelde aan zijn voeten, stormde omhoog, in ruw
bonzend getrappel; maar Hugo sloeg en stampte, in doltriftig geweld, met wanhopige
reuzenmacht, zeker van 't overwinnen. Alom dreigden armen vooruit en ruwe handen
klampten hem vast en sloegen hem neer. Hugo riep met donderende stem:
‘Ik ben de echte Mensch, ik kom met waarheid, met gezondheid....’
Maar ze sleurden hem mee, de trappen af, bloederig en beslijkt, gebonden en
gekoord, in een wit laken gerold, om zijne leelijke naaktheid te bedekken.
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Toen drukten z' op zijn hoofd iets ontzettend zwaar en koud. o God! Het was de
doornenkroon, die pijnsnerpend prikte in Hugo's hersens, en daar voelde hij al het
lauwe bloed druppelen over zijn voorhoofd en neerstreepen langs zijn wangen.
Zoo lag hij daar, machteloos geboeid en gekroond. Boven zijn hoofd zag hij plots
een aangezicht buigen, ernstig, matbleek, met groenige oogen, scherp loerend achter
een gouden bril; en daarboven een blanke voorhoofd en een glimmend naakte schedel.
Het hoofd vergrootte, verbreedde, werd monsterachtig; de oogen groeiden en gaapten
als diepe holten, vol donker geheim, en den mond geulde breed open, waarin de
ivoren tanden, reusachtig groot, glommen en glansden. Toen sprak die mond en 't
klonk en loeide en dreunde in Hugo's ooren, in vreeselijken galm.
- ‘Droozer.... Hij is zot....’
Hugo wou roepen: ‘Ik ben...’ maar een ruwe hand vingerde om zijn keel en duwde
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hem achterover, met ontzettende macht. De woorden stikten in zijn borst.
Nog hoorde hij, als een verre echo, soezen en bruisen, verwarde woorden, zonder
zin.
Hugo opende langzaam zijn oogen en keek verwonderd rond. Waar was hij? De
wanden en de zoldering schenen hem ontzettend groot en ver af, en toch voelde hij
zich als samengegroeid met de plaats waar hij lag. Zweefde hij niet in 't ruime? Hij
was zoo licht. Toen krompen de muren en verlaagde de zoldering en kijk nu, 't werd
Hugo's eigen kamerken waar hij lag in zijn bed. 't Was volop dag; dáár stond zijn
waschtafel, en ginder hingen zijn kleeren en zat daar niet, wel ja, dat was zijn moeder.
Moeder stond recht:
- ‘Hugo, mijn jongen!...’
- ‘Moeder,’ zei hij.
- ‘Herkende mij, Hugo?’
Hij begreep niet, maar voelde nu plots, bij 't zich willen verroeren, hoe loodzwaar
zijn beenen waren gezwollen, en hoe gloeiend heet, onverdragelijk heet en dik
omwonden. En zijn armen, toen hij zijn armen bekeek, zag hij hoe ze waren
blauwgevlekt en bloederig geschramd. En wat lag daar op zijn hoofd!
Zijn gedachten wervelden rond en vagelijk werd Hugo zich nu bewust van een
vreemde wereld vol ontzettend wild leven en van een geweldigen strijd....
- ‘Hugo, sprak moeder, ge hebt heete koortsen gehad, en leelijk geijld en gewoeld....
We hebben pleisters moeten leggen op uw braaien en ijs op uw hoofd.’
Koortsen? IJlen? peinsde Hugo en nu warrelden al zijn gedachten wild vreemd
dooreen, om al wat hij gezien en gehoord had.
- ‘Hugo, mijn jongen, herkende mij nu?’
Hugo deed flauwekes teeken van ja.
- ‘Dan zult ge al gauw weer gezond zijn, mijn jongen, en spoedig genezen.’
Gezond zijn, genezen? Met stukken en brokken kwam het allemaal terug in zijn
bewustzijn, wat hij zoo heerlijk sterk had doorleefd en wat op het punt was geweest
te gebeuren. Nu begreep hij er niets meer van en vroeg zich af of het werkelijkheid
was of een loutere droom.
Lier, Nov. 1909.

Boekbespreking.
Gerard van Eckeren, ‘Guillepon frères’, De Roman van een
winkeljuffrouw, Amsterdam, P.N. van Kampen en Zoon, zonder jaartal.
‘Leipzig 1903, Baarn 1908/9’ staat op bl. 286, onder den laatsten regel van dezen
roman. En nu ik het boek ook tot aan die namen en datums toe gelezen heb, houd ik
het er voor, dat de heer van Eckeren er indertijd in Leipzig niet alleen aan begonnen,
maar er toen al een flink stuk mee gevorderd is. Dat vervolgens evenwel zijn
belangstelling verflauwde, zoodat hij het met ijver en toewijding begonnen werk
eenige jaren liet liggen. Maar ten slotte zal hij dit toch zonde en jammer zijn gaan
vinden. En daarom, in 1908/9, na de voltooiïng en het succes van zijn ‘Ida
Westerman’, heeft hij het oude manuscript maar weer eens opgeschommeld, het
opnieuw onder handen genomen, en het eindelijk afgemaakt, niet waar?
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Tegen deze manier van werken als zoodanig is absoluut niets in te brengen. Bijna
alle artiesten laten wel eens een ondernomen werk in de steek, somtijds voor goed,
somtijds ook om er, dikwijls veel later, weer aan door te gaan. Er zijn meesterstukken
in de wereldlitteratuur die, met élan begonnen, lange jaren verwaarloosd, in een hoek
geschoven, onder de stof gelegen hebben, om ten slotte toch weer te voorschijn
gehaald en schitterend voltooid te worden. Doch de auteurs dezer meesterstukken
waren dan ook altijd kunstenaars van den eersten rang. Zij schreven ten eerste nooit
dan wanneer zij het om-zoo-te-zeggen niet laten konden, wanneer een of ander idee,
een of ander visioen, hen zoo begon te beklemmen, dat zij het wel van zich afzetten,
zich er van bevrijden móesten. Verloren zij desondanks, onder het werken, hetzij
door een innerlijke verandering, hetzij ten gevolge van de ‘omstandigheden’, die
sterke visie op hun onderwerp, dan staakten zij den arbeid, om dien
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niet weer op te nemen voor, door een schijnbaar toeval gewekt soms, de
oorspronkelijke scheppende idee, de lichtende voorstelling van het kompleete
kunstwerk, weer even krachtig in hen opleefde, hen letterlijk noodzakend tot het zich
losmaken van die voorstelling, tot het uit-beelden ervan. Deze kunstenaars
daarenboven waren, haast altijd, sterk levende, in hooge mate inpressionabele naturen,
in wie dikwijls door het loutere overlezen van een begonnen werk, de zielsbeweging,
die dat fragment had voortgebracht, aanstonds herleefde, in volle kracht en frischheid,
zoodat zij niets dan tijd, rust en physieke geschiktheid behoefden om er weer aan te
kunnen voortwerken.
Het wil mij voorkomen, dat de aard van den auteur, die zich Gerard van Eckeren
noemt een andere is. Vergis ik mij niet, dan bezit deze hoogst achtenswaardige
Nederlandsche schrijver een veeleer bedaarde en wat langzame dan impressionabele
en opbruisende, een in elk geval zeer ernstige en, in den allergunstigsten zin,
godsdienstig vrome natuur, verder veel begrip van en toewijding aan de kunst, een
prachtige werkkracht en boven mijn lof verheven bedoelingen, doch moet hij het
stellen zonder, dat wat zeer zeker allerminst tot iemands ‘verdiensten’ behoort, daar
het immers eenvoudig aangeboren of niét bestaat, n.l. een rijke en prachtige
b e g a a f d h e i d , zulk een wonderbron en onuitputtelijke schatkamer, als waarom,
meer dan om iets anders, de groote kunstenaars zijn te benijden. Is deze mijn indruk
juist - ik haast mij het er bij te voegen! - het vele goede wat de heer van Eckeren met
de hem wèl aangeboren gaven wist tot stand te brengen, wordt er te verdienstelijker
en te bewonderenswaardiger door. Want het zou volkomen dwaasheid zijn te beweren,
dat deze schrijver geheel en al door de goden misdeeld, zonder aanleg of
dichterlijkheid geboren zijn zou! Reeds zijn eerste werken - ook mijne bespreking
van ‘Ida Westerman’ in het Juni-nr. 1909 van dit maandschrift ving met de verzekering
aan - toonden uitnemende kwaliteiten. Zij waren conscientieus geschreven, eerlijk,
trouw, zuiver en met die aangename zorgvuldigheid, waaruit zoowel tot zelfrespect
als tot de noodige ‘égards’ tegenover den lezer te concludeeren valt. Degelijk,
hollandsch-degelijk werk, ernstig en sympathiek-trouwhartig. Doch zij boezemden
geen warme genegenheid in, die eerste werken, zij boeiden en bekoorden ons niet.
Dat kwam, doordat het hun aan b l o e i ontbrak, aan sappigheid en natuurlijke weelde,
aan dien als van zelf ontstaanden overvloed van geest- en gevoel, van léven kortom,
waaraan wij het werk der zeer begaafden herkennen, ook al mist het nog de technische
voltooiing, die aan den arbeid van Gerard van Eckeren wel bijna van huis uit eigen
is geweest.
Toen verscheen I d a We s t e r m a n . En wij juichten! Want zie, wat wij al bijna
niet meer durfden verwachten, van dezen ons zoo sympathieken, immers goeden en
gewetensvollen, maar toch telkens ietwat pijnlijk teleurstellenden auteur, daar was
het dan eindelijk toch! De lente, de bloei, de sappigheid, de tinteling, die alleen het
leven kan doen ontstaan. Wij hoopten op een rijken zomer!...
Het schijnt nu wel, achteraf - d.w.z. na lezing van ‘Guillepon frères’ is de
onderstelling in ons opgekomen - dat de heer van Eckeren, bij 't schrijven van dien
lieven vorigen roman van hem, precies te pakken heeft gehad wat hem het diepste
en innigste ter harte gaat, wat de meeste gedachten en het warmste gevoel in hem
losmaakt, n.l. den strijd tusschen liefde en beginselvastheid, tusschen trouw aan den
geliefde en trouw aan God. En dan die strijd in zulk een innig-lief wezentje, in zoo'n
schattig onbedorven jong kind als I d a We s t e r m a n . Inderdaad, men kan zich
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nauwelijks iets boeienders, ontroerenders denken! Ziedaar dan ook zonder twijfel
wat dezen schrijver zoo te bewegen bij machte was, dat hetgeen hij ‘ervan maakte’
haast onophoudelijk, althans, na een wat lange inleiding in den ouden toon, bijna
van bladzij tot bladzij, van die bewogenheid blijk gaf en dien onmiskenbaren indruk
van léven, van doorleefd-zijn, op ons maakte, waarvan wij zoozeer genieten bij het
lezen van een roman, een verhaal-van-het-leven, ja eigenlijk van ieder litterair
kunstwerk, zij 't dan episch, lyrisch of dramatisch van aard. Als wij nu nog
terugdenken aan Ida Wes-
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terman, is het niet als aan een boekfiguur, waarvan ons op min-of-meer geestige
wijze avonturen zijn verhaald, maar als aan een mensch, een levend meisje, dat wij
hebben leeren kennen, een meisje vol van liefde, wier vreugde en wier leed wij
meegevoeld, wier strijd wij meegestreden hebben, een vertrouwde, een lieve vriendin
van onze mijmerende gedachten...
Ja, en nu is het eigenlijk wel heel jammer en een onplezierig, ontstemmend geval.
Hoe gaarne toch zou ik in dezen zelfden geest over dit ‘Guillepon fréres’ geschreven
hebben, en over Emma Cuyp als over Ida Westerman. Het is niet mogelijk! Dit
nieuwe boek is weer geheel-en-al in den ouden toon en reikt alleen ‘technisch’, door
de langere geoefendheid en de steeds verscherpte zorg, boven ‘Donkere Machten’
uit, en boven ‘De Stem die Verklonk...’ De heer van Eckeren heeft er m.i. glad
verkeerd aan gedaan, dat halfvergeten, al in Leipzig begonnen manuscript weer voor
den dag te halen, en den eenmaal ijverig en opgewekt, maar zonder die later gevonden
diepere innigheid, begonnen roman, met zijn overigens zoo waardeerbare
conscientieusheid en zijn groot geduld, maar gloed- en élan-loos, ja werkelijk àl
matter en matter, te gaan zitten afpennen. Na ons zoo heerlijk verrast te hebben met
zijn lieve en levende Ida Westerman, had hij niet moeten beproeven ons opnieuw
bezig te houden met die vagere en ons heusch maar matig interesseerende personages
zijner vroegere werken. Wij zijn nu verwend en wij achten ons verongelijkt; wij
willen nu eenmaal altijd maar alleen het allerbeste wat gij geven kunt!
De eerste hoofdstukken van dezen roman behooren tot het werk waarvan men pleegt
te zeggen, dat het ‘zoo kwaad niet is’. Nog wel tot bl. 60 ongeveer bleef ik vol hoop.
Een zoo nauwgezette en vaak levendige beschrijving van het grappige juffertjes-gedoe
- toch ook een deel van het groote leven! - achter de toonbanken en in de paskamer
eener stadsche dames-confectie-winkel - wij hadden dat nog niet en wij vonden het
aardig. Al de ‘scènetjes’ trouwens, het heele boek door, die in die winkel ‘spelen’,
zijn goed, knap-gedaan. Die atmosfeer daar is in orde. Wanneer ons nu ook maar het
leven buiten ‘de zaak’ van het meisje waar het toch eigenlijk omgaat, wanneer ons
het intiem romannetje van Emma Cuyp nu maar even levendig en precies gegeven
was.... Maar het is er ver van!
‘G u i l l e p o n - f r è r e s ’. Een zaak in mantels, bloesjes, handschoenen en
zoo-wat-meer, voor dames. ‘Confection de dames’ staat er buiten op de glazen. De
titel van het boek is niet onjuist, is zelfs wel typeerend, ‘Guillepon frères’
hoofdwoorden, ‘roman van een winkeljuffrouw’ ondertitel. Want al speelt die zaak
niet de hoofdrol, al wordt ons geenszins de roman van zulk een modernstadsche
onderneming gegeven, maar wel die van een winkeljuffrouw, meespelen doet toch
‘Guillepon-frères’ in hooge mate, ja de rol van den winkel is zelfs de levendste van
alle. En wij leerden dat leven kénnen. Speciaal hoe de juffertjes, die van zoo'n
zaak-machinerie de subtiele radertjes zijn, hoe die arme gekooide, maar in hun ‘vrijen’
tijd toch wel vroolijke meiskes hun leventjes doortrippelen - wij krijgen er wel geen
kompleet idee, maar dan toch een voorstelling van. Het zou mij verwonderen als niet
vele ‘dames’, dit boek gelezen hebbende, die vingervlugge en nijver-babbelende
winkeljuffies voortaan met een ander oog aankijken en wat zusterlijker behandelen
zullen. De dames b.v. die met norsche bedaardheid heele kasten uit laten pakken, en
uren van vermoeiend opruimwerk bezorgen, als ze een enkel lapje of hoedlintje
noodig hebben. Van krachtig effect is Van Eckeren's boek ook in deze richting niet,
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toch zal er zeker wel eenige sociale werking van uitgaan. En daarbij, zooals ik al
opmerkte vele van de winkeltooneeltjes zijn ook uit een zuiver artistiek oogpunt in
hooge mate waardeerbaar. Bij haar wérk althans heeft de schrijver met zijn heldinnetje
meegeleefd. Ziehier een paar van de m.i. beste bladzijden uit het boek; ze zijn aan
dat ‘werk’ gewijd:
(Bl. 216). ‘- Emma, is die zending voor Mevrouw de Bock klaar? Denk er aan dat
Hendrik die vóór drie uur nog bezorgt en dan die blouse voor Mevrouw Jongman en
de handschoenen voor Juffrouw Daalhof. De juffrouw heeft je toch het nummer
opgegeven, niet?
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- Jawel juffrouw, antwoordde Emma, die droomerig door een opening der etalagekast
naar buiten op straat zag.
- Dan zou ik nu niet langer naar buiten kijken, maar me werk doen, raadde juffrouw
Schellemans snibbig, - anders blijft 't weer leggen en we stikken letterlijk in de
rommel.
Nijdig kratste de pen op haar journaal; ai, als die punt er niet afvliegt, dacht Emma,
die nog was blijven staan, een slagersjongen volgend, die aan den overkant van de
straat met een groote vleeschmand op een stoep stond*). In 't andere deel van den
winkel waren Dora, Betsie en Marie aan 't opredderen; Emma hoorde hen spreken,
met doozen stommelen, even harrewarren waar de boel te zetten en ook gedempt af
en toe gichelen. Het klonk zoo ver....
- Emma!
Juffrouw Schellemans scheen nu toch haar geduld te verliezen, en het meisje,
eindelijk tot de werkelijkheid teruggebracht**), begon haastig haar werk. In haar hoek,
den blousen- en handschoenenhoek deze week, lag het alles rits-rats door elkaâr op
de toonbank. Het was ook een oogenblik zoo vol geweest; ze had twee, drie dames
tegelijk moeten helpen; het hoofd was haar omgeloopen, en daarbij had ze zich zoo
moê gevoeld en zoo onverschillig; de bestellingen had ze niet eens allemaal genoteerd,
geloofde ze. Zij nam haar journaaltje, staarde op wat zij er in de haast van had
neêrgekrabbeld: wat onleesbare potlood-kriebeltjes leken het haar nu, die ze tevergeefs
trachtte te ontcijferen. De eerste namen ging nog goed. Mevrouw Leliman lakensch
jacquet galon garneering, tusschen zeven en negen. Daar kon ze nog wel verband
tusschen brengen. Ook het volgende ging nog. Freule de Weert... wit leeren ceintuur...
dat was die met die vergulden gesp.... Maar dan, wat stond daar? Bloem, Boe.... O
wacht, mevrouw de Bock, gelukkig dat Schellemans daar nog op gekomen was,
anders had zij er zich blind op gekeken en het toch niet meer kunnen ontcijferen....
Doch de volgende namen maakten haar geheel wanhopig. Ze kon er geen touw
aan vastknoopen*). Hier en daar een enkel woord, dat in zijn leesbaarheid haar
nuchter-tergend te midden van 't doode gekrabbel scheen aan te staren, zonder haar
niettemin ook maar iets te zeggen. Wit zijden soutache, 1/16 armlengte inkorten; wat
hielp dat haar? W i e wat inkorten? w a t inkorten? Zij herinnerde zich, nu zij zich
bezon, wel over inkorten gesproken te hebben, maar met wie, met wie.... Was ze dan
gek geweest, krankzinnig, om zoo slecht te noteeren? En was dan haar geheugen
weg; was het dan leêg, heelemaal leêg in haar hoofd?
Haar vingers woelden nerveus in de stoffen die voor haar lagen; een angst kneep
haar keel toe; ze voelde zich niet onverschillig nu, met dien lust bijna om de standjes
uit te lokken; ze was angstig, àngstig.
Marie kwam achter haar met een doos, welke zij inschoof. - Jekkie, wat leg jij hier
nog overhoop, zeg, stootte zij haar vriendin even aan den arm. Toen: - Zeg, vanavond
serenade met fakkels... ik wist er niks van, jij? Mien vertelde het me zoo juist; om
tien uur is 't, zegt ze. Ga je er heen?...
- Ik weet het niet, denk het niet, zei Emma toonloos.
- Nou ik wel, kwiek hoor, met Dora en Greet.
*) Mooi is dit en eenige andere zinnetjes nu niet bepaald!
**) O die conventie!
*) O die conventie!
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Doch Marie schoot naar voren, daar de winkeldeur geopend werd en er een dame
binnen kwam.’
De taal van dit fragmentje is mij bij 't overschrijven, eerlijk gezegd, wat tegengevallen,
maar is het niet levendig verteld, proeft ge 't niet, dat vermoeiende, versuffende en
zoo onbenullige winkelgedoe, en begrijpt ge 't er niet al voor 'n goed deel uit, zoo'n
meisje, braaf en vroom uit haar dorp gekomen, en ook nog lang daarna instinktief
afkeerig van de maar half begrepen lichtzinnigheid harer stadsche kameraadjes, maar
toch ten slotte, al te zeer benauwd, verveeld, miskend, vermoeid, snakkend naar wat
vrijheid, 'n beetje plezier? Maar, al hoefde hij er dus zijn doodeenvoudig
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hoofdpersoontje eigenlijk niet meer mee te verklaren, dat ontsloeg den schrijver niet
van de verplichting, ons haar leven buiten den winkel even nauwgezet en gevoelig
te beschrijven als dat daarbinnen, tusschen het muffe lapjesgedoe, achter de
lichtafsluitende uitstalkasten. Hierin nu is hij maar al te zeer te kort geschoten.
Dikwijls laat hij zijn Emma denken, mijmeren, ons op deze zeer gebruikelijke, en
dan ook zeer bruikbare, wijze van haar innerlijk leven verhalend, maar hoe vaak ook
gebeurt het daarbij, dat wij het kontakt met dit naïeve jongemeisjeszieltje geheel
kwijtraken en het duidelijk besef krijgen, met gedachten van den schrijver te doen
te hebben. Maar vooral: wat is er weinig atmosfeer om de figuurtjes heen, zoodra zij
een voet buiten den winkel zetten, wat is dat alles slecht beschreven, niet gezién!
Een ‘bal’, als waar zulke meiskes 's avonds wel heen plegen te gaan, een bal met
dansen à prix fixe, een ‘bloemenfeest’ in zulk een balzaal, een volksfeest op straat wij krijgen den indruk, dat de beschrijving van dit alles vooralsnog ver boven de
macht gaat van dezen auteur. Vergeefs trachtte hij zich te redden met mooierige
zinnetjes, litteraturige vergelijkinkjes, als bij 't verhaal van Emma's toost (bl. 162),
waarvan wij toch al niet veel gelooven, maar heelemaal niet, zooals er staat, dat ‘heur
woorden’ haar plotseling ‘luchtigjes, vluchtig-gemakkelijk van de lippen rolden’,
zoodat ‘'t was als een troep guitige jongens, die dartel een school uitsprongen, de
een den ander opdringend, hup'lend, hup'lend...’ Ta-ta-ta! waarde heer, litteratuur,
hoor, litteratuur in den ongunstigsten zin, evenals op bl. 178 de oogen van Leo, die
oogen ‘met de kleur van dorrend blad in ondiep vijverwater.’ Zoo zág n.l., volgens
den heer Van Eckeren, de onschuldige Emma de oogen van haar teruggevonden
jeugd-vrijertje!
Want men moet het dan weten: Emma heeft dien Leo indertijd een blauwtje laten
loopen. En dit wel niettegenstaande zij eigenlijk dol op den jongen was. Dit komt
méér voor, en ook dat de afgewezen vrijer dan met een ander trouwt en ongelukkig
wordt en zijn troost in een borrel gaat zoeken.... Dat die andere vervolgens sterft, dat
de Leo in kwestie toevalligerwijs komt te verhuizen naar dezelfde stad waar zijn nog
altijd geliefd Emmaatje winkeljuffrouw is geworden, dat zij elkaar daar ontmoeten
en met elkaar gaan wandelen, en dat ten slotte het meisje, vol berouw over wat zij
den jongen destijds in jeugdige onbezonnenheid - of onbewustheid - heeft aangedaan,
op een kritiek moment, n.l. wanneer een amouretje met een rijken jongeman, dank
zij de scrupules van dien jongeman (die even braaf als rijk te zijn blijkt) zeer abrupt
is geëindigd, dat Emma, zeg ik, zich op dit psychologisch moment over dien wel 'n
beetje verloopen, maar nog zeer goed optelappen jeugdvriend ontfermt - wel, het
komt alles nu misschien niét zoo heel vaak voor, maar het is toch best mogelijk, en
mits gevoelig beschreven hadden wij het heel gaarne aanvaard. Een hedendaagsche
roman eindigend met een behoorlijke huwelijks-afspraak tusschen een braaf jong
meisje en een bekeerden drinkebroer - 't is waarlijk een te zeldzaam geval om er ons
niet hartelijk in te verheugen!
Maar heusch, hóe dit alles zoo geschiedt is mij uit de 286 pagina's van dit boek
niet duidelijk mogen worden. Die eerste wandeling van de vrouw-wordende Emma
met haar teruggevonden vrijertje - een moeilijk hoofdstuk inderdaad! - het is dan
ook, geloof ik, wel ongeveer het minst geslaagde wat in den roman te vinden is. De
schrijver heeft daar blijkbaar gemeend bizonder fijn en subtiel te doen door zijn beide
personen als-maar te laten zwijgen! Ja, ziet u, waarde heer, als 't zóó gemakkelijk
was!... Maar wij gelooven geen oogenblik aan uwe voorstelling!... En zoo gelooven
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wij ook eigenlijk nergens aan het doen en laten (aan het laten vooral niet) van dien
rijken ex-student, meneer Sluyswijck, die briefjes aan zijn scharrel-meisje schrijft
aanvangende met ‘zeer geachte vriendin’, en die er maar niet toe besluiten kan het
zoete kind met ‘je’ aan te spreken, tenzij op het allerlaatste, tevens allerhoogste
moment als hij haar bijna verleid... pardon! zich bijna door haar had laten verleiden,
en dan ook terecht inziet dat aan deze relatie op staanden voet een einde gemaakt
dient te worden.
Ten slotte, zeer geachte auteur, een onbe-
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scheiden vraag: als Emma voor het eerst van haar leven een nacht uitgebleven is,
wat zegt daar dan wel van haar tante, bij wie zij inwoont, haar tante die zelfs het 's
avonds uitgaan van het meisje, niet zonder eenige reden, scherp bleek af te keuren,
en die ook overigens niet bepaald op haar mondje is gevallen?... Niets?... Och kom!...
Zwijgen dan alle menschen maar als het in uw schrijverskraam te pas komt? Dat is
inderdaad een bizonder genoegelijke, maar niet zeer menschelijke eigenschap!
‘Guillepon frères’ na Ida Westerman... Het is heel jammer!... Allons, mijnheer
van Eckeren, neem spoedig revanche, en beschaam ons, ten tweeden male, door een
luisterrijke creatie!
H.R.

J. Eigenhuis, De Ruige Hoeve, Amersfoort, Valkhoff en Co., zonder jaartal.
Een tweede teleurstelling! Maar moesten wij, bij de bespreking van ‘Guillepon frères’
vol leedwezen betwijfelen of de krachten van den auteur wel geheel in
overeenstemming waren met zijn sympathieke en hooggaande ambitie, hier zijn wij
zoo goed als zeker, dat het niet de goddelijke gaven waren die ontbraken, die ‘Grazien’
die ‘ausgeblieben sind’, maar het streven, het zeer bewuste streven, dat mis was, dat
absoluut niet deugde. Hoe kwam die knappe en tot nog toe zoo frissche en ‘eigene’
auteur Eigenhuis eensklaps blindelings aftedwalen, en naar wat voor vreemde,
verdachte en ganschelijk ónfrissche buurtjes! Is het de theosofie die bezig is dezen
kunstenaar te vermoorden met het zoete gif der bedwelmende dweperij?
Ik geloof in elk geval vast dat het hier een theoretische oftewel principieele kwestie
geldt. (Als een verstandig man gekke dingen doet heeft hij trouwens gewoonlijk zijn
mond vol over principes!) De heer Eigenhuis - zoo houd ik er voor - heeft zich in
zijn hoofd gehaald dat hij voortaan voor Jan-en-alleman begrijpelijk en genietbaar
en veel algemeen-menschelijker moest worden. M.a.w. dat hij volkskunst moest gaan
maken. Volkskunst! Voila l'avenir! En dus is hij aan 't werk getogen met een
onmogelijk braven boerenzoon en een boerenmeisje, half engel, half dametje, de een
aanvankelijk ‘gematigd-onverschillig’ van zijn geloof, de andere roomsch (althans
de schrijver zégt het, maar wij proeven niets katholieks in het kind!) en heeft die
twee elkander doen bereiken op de vage velden der theosofische-godsvereering-met
een-christelijk-tintje. Om dit boekige paartje heen heeft hij een prachtige groepeering
gemaakt van braven en boozen, allemaal ‘typen’, karakters-uit-één-stuk, de een deze
de ander gene deugd of ondeugd vertegenwoordigend, maar geen van alle echte
menschen. En van dit alles, nog met een paar boerenhoeven en wat vee er bij, heeft
hij een verhaal gesmeed, ‘à froid’ gesmeed, met de kracht zijner willende gedachte,
en... nu, en 't is dan verre van mooi geworden. Heel erg begrijpelijk voor iedereen,
o ja, maar... ook genietbaar?
Deze nieuwe methode is den van-huis-uit goeden schrijver Eigenhuis niet dadelijk
gemakkelijk afgegaan. Zijn eerste bladzijden vertoonen duidelijke sporen van dien
vroegeren zoo persoonlijken schrijftrant van hem, met zijn aardigen eigen kijk.*)
*) Hier is het frissche begin:
‘Kors Grundel had al een paar maal den Dwarsweg op en neer gewandeld, zijn gewone
Zondagmiddag-verzet vóor melktijd.
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Maar verder-op is hij beter naar zijn zin geslaagd. En zijn roman is ten slotte...
eigenlijk in het geheel geen roman, in modernen zin, maar een slap en kinderachtig
vertelsel geworden, aftreksel van Creemer en zijn tijdgenooten, braaf en christelijk
van strekking, maar als kunstwerk niets waard!
Moge ook de heer Eigenhuis spoedig terugkeeren van zijn vreemde aberraties; wij
beloven gaarne ze nog gauwer te vergeten.
H.R.

Geen akkers in den heelen Veenpolder, die er zoo verzorgd uitzagen als (die) van de hoeve
“Zeldenrust” van mijnheer Bouterse. Zóo kon je zien, hoe ver de wei van “Zeldenrust” strekte.
Het land van Wulp was dezelfde grondsoort, maar het zag vaal en droog met ijle, ongelijke
sprieten en met heele hoeken vol paardestaart en hoefblad. De wei van Bouterse malsch en
sappig, egaal vettig groen, met een glanzenden, zwaren zwat van gras om zoo in te bijten. 't
Stak toch af als dag en nacht. Aan de beesten was het ook te merken. 't Vergoorde vee en de
lustelooze, hongerige, hangbuikige paarden van Wulp zagen er armoedig uit tegenover de
zware, blinkende koeien en de kloeke, schoone paarden van Bouterse.’
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De naam van den maker.
De zoo droef beëinde tentoonstelling te Brussel zou tot heel wat overdenkingen
aanleiding kunnen geven. Zij biedt bij uitstek gelegenheid verschillende nationaliteiten
te vergelijken in hunne artistieke zoowel als kaufmännische praestaties. Wij zouden
de opvatting van ons Hollanders eens kunnen beschouwen naast onze Duitsche buren,
en dan als van zelf bijv. tot de conclusie komen, dat de Duitschers het ‘im groszen
und ganzen’ toch van ons winnen, vooral wat aanpakken en vasthouden van een idee
betreft.
Het pavilloen van Duitschland alleen reeds is, mooi of leelijk daargelaten voor
het oogenblik, een ding waar de geest van de hedendaagsche Duitsche architectuur
uit spreekt; terwijl het Nederlandsche slechts getuigt van een glorievol verleden.
Nu is het wel genoegelijk ons te koesteren in den roem van onze
zeventiende-eeuwsche voorouders, evenals het wel aangenaam is familie te zijn van
een of andere beroemdheid, maar het getuigt toch van een zeer laksche
zelfgenoegzaamheid.
Wij willen den heer Kromhout hier op het oogenblik niet hard om vallen, hij had
zelf aanvankelijk een ander plan gemaakt en heeft zich ten slotte geschikt naar de
wenschen zijner principalen, die meenden, dat het gebouw niet moest zijn ‘een van
Kromhout’, maar een duidelijk te herkennen ‘Hollandsch gebouw’.
Wij zijn het hiermede in zooverre eens, dat het niet mocht zijn een persoonlijke
uiting van één man, tenminste wanneer die uiting niet weergaf het type van onze
hedendaagsche architectuur. Nu is dit waarschijnlijk een zeer moeilijke opgave, maar
juist daarom was er van een algemeene prijsvraag in deze wellicht iets te verwachten
geweest, en hadden wij mogelijk een ontwerp gekregen, dat het ‘moderne Nederland’
vertegenwoordigde.
Nu is het iets als de Vollendammertjes, die aardig zijn, (behalve als brochjes,
zooals ze in de Japansche afdeeling zelfs verkocht werden), maar daarom nog niet
als type van ons Hollanders aangemerkt behoeven te worden, al zal heel de wereld
ze gelijk de Renaissance trapgeveltjes als Hollandsch herkennen.
Wij zouden voor onze inzendingen geen pavilloen gewenscht hebben als
Duitschland, ik neem aan, dat velen het zelfs zeer leelijk vonden en de dakvensters
als oogen van een groot en wild dier zagen, maar deze lieden zullen toch moeten
getuigen, dat het al geheel een ding was, dat het moderne Duitschland representeerde
en als zoodanig een voorbeeld, vooral wanneer wij nagaan hoe Duitschland in
betrekkelijk korten tijd, maar met zeer goede inzichten zich in de richting der moderne
bouw- en sierkunst ontwikkelde. Ik zeg nog eens: het is hier geen kwestie van
meerdere of mindere appreciatie van hetgeen ze maken, maar wel van het degelijke
groote aanpakken, van het begrip van organisatie, dat zich niet in kleinigheden
verliest.
Om slechts enkele voorbeelden te noemen, de leerkrachten aan de
kunstnijverheidsscholen zijn de beste menschen, die te krijgen zijn op
kunstnijverheidsgebied, maar... verdienen ook tractementen hunner waardig en
worden daarenboven door regeering van stad en land in de gelegenheid gesteld telkens
opdrachten uit te voeren, waardoor zij zelf niet in het onderwijs ten ondergaan, maar
voortdurend voor nieuwe opgaven komen, waar natuurlijk hunne leerlingen van
profiteeren. En ten onzent?.. Wij willen geen namen noemen, maar weten te goed,
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dat het directeursschap van een groote school weinig tijd laat tot eigen werk en in
hoofdzaak een administratieve functie is, zij het dan ook in nog zoo'n uitgebreiden
zin genomen.
Trouwens in Duitschland is een ontwerper op kunstnijverheidsgebied i e m a n d ,
zelfs als hij daarenboven les geeft, ten onzent slechts een bijzonder soort
schoolmeester. Deze kwestie van appreciatie draagt er toe bij dat het publiek in de
eerste plaats en de fabrikanten van zelf ook, er belang in stellen w i e de ontwerper
is geweest, van behangsel, wie van linoleum, van aardewerk, van borduursels, van
boekversieringen.
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Nagenoeg alles in de Duitsche afdeeling stond op naam van den maker, van den
ontwerper, van den artistieken leider der firma. Het kan zijn dat die namen van Prof.
Behrens, Prof. Bruno Paul, Prof. Kleukens e.m.a. van belang zijn, een zekere reclame,
maar hierin zit toch wel weer een vast principe waardoor de ontwikkeling der
kunstnijverheid bevorderd wordt. Ten onzent gaat wel van de nijverheidskunstenaars
een dergelijke beweging uit, maar zij moest niet van hen uitgaan, doch van de
fabrikanten, die van hun werk profiteeren. Nu stellen zij vaak als voorwaarde, dat
hun naam als ontwerper vermeld wordt, maar wanneer die voorwaarde blijkt het
werk in den weg te staan, dan laten zij hun naam in den steek, en gaat hun werk door
voor dat van den patroon, firma of van wie ook.
Het is mij bekend dat groote firma's bang waren den naam van een ontwerper aan
hun fabrikaat te verbinden, omdat zij vreesden dat de hunne erdoor op den achtergrond
zou komen. Hoe dikwijls gebeurt het niet op architectenbureau's, dat een chef de
bureau of een goede teekenaar feitelijk alles doet, en de man in naam alléen de
voorbereidende maatregelen treft en ten slotte de teekeningen met zijn naam signaleert.
Dit al lijkt mij een kwestie van verkeerd begrepen eigenbelang, er zit iets bekrompens
in, iets kleins.
De Duitsche firma's echter zien er hun belang in, en zij zijn kooplieden genoeg
om dit te begrijpen, dat aan hunne zaak iemand verbonden wordt van naam en van
kunnen. Niet een klein mannetje, diehier en daar wat bij elkaar gapt en daardoor een
modern tintje aan de firma geeft, maar zij zoeken een kunstenaar die door zijn werk
en door zijn naam, een cachet aan hunne zaak weet te geven. Het zal hun wellicht
finantieel voorloopig duurder uitkomen dan zooals men dat ten onzent pleegt te doen,
met een leerling die pas van een kunstnijverheidsschool gekomen wel wat ‘à la
manière’ van deze en gene weet te maken; maar ten slotte zal het verbinden aan de
zaak van iemand die iets presteert, zal de naam van den maker, toch op het publiek
invloed uitoefenen.
Een enkele zaak doet dit reeds, maar dit zijn meest bedrijven, waarin de ontwerper
d e m a n is, en een firmant slechts geschäftsman; maar in andere takken van
nijverheid is men o zoo bang, zelf op het tweede plan te komen, zijn eigen naam te
zien, naast die van een ander, in plaats van alleen. Is dit ijdelheid, verkeerde trots,
wat is het? Ik weet het niet, maar in menig opzicht is het jammer. Voor onze
kunstnijverheid en voor onze kunstnijveraars.
Wij zien het weer aan Duitschland, waar de kunstnijverheidsbeweging veel
omvangrijker is, zich veel verder uitstrekt dan ten onzent. Ten onzent is het voor het
meerendeel individueel werk van menschen, die veelal niet over al te ruime middelen
kunnen beschikken om groote dingen te beginnen, wachten moeten op opdrachten,
om daaraan feitelijk te studeeren. Voor onze kunstnijveraars zelf, zou een samengaan
met de groote fabrikanten, zoowel finantieel, als voor hun ontwikkeling van belang
zijn. Zij zouden onder gunstiger omstandigheden in de gelegenheid zijn meer te
werken; maar hun medewerking zou ook dermate geapprecieerd moeten worden, dat
zij zich ten volle verantwoordelijk voelen voor het werk der fabriek, waarvan zij de
leiding hebben. En die fabrieken, zij zouden er geloof ik ten slotte nog zoo slecht
niet bij varen, mits zij de zaak eens een beetje ruim bezien, een weinig breed opvatten.
Laat ons wat dit aangaat eens bij Duitschland in de leer gaan.
R.W.P. Jr.
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ILLUSTRATIE VAN NELLIE BODENHEIM VOOR ‘DE JAM-E-JAM-NUMAI, OF DE WONDERSPIEGEL’, EEN IN
1911 DOOR S.L. VAN LOOY UIT TE GEVEN SPROOKJESVERHAAL.
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Nellie Bodenheim
door Aty Brunt.

NELLIE BODENHEIM, NAAR KRIJTTEEKENING VAN LIZZY ANSINGH.

Hetgeen hier volgen gaat dankt zijn ontstaan aan een oprecht gevoelde neiging
om uiting te geven aan waardeering en liefde voor een kunstenares van zeer bijzondere
gaven, en aan de vreugde, die ik heb gevoeld, toen ik tot erkenning kwam, dat het
streven van Mejuffrouw Bodenheim - want over háár is het, dat ik u onder houden
wil - er toe zal kunnen leiden bij de jeugd kiemen te leggen, die zullen mogen
ontspruiten en wassen tot de voor onzen tijd helaas nog schaars-gekweekte
schoonbloemigen struik der gevoelde, bewuste en begrijpende kunstzin in elken
vorm. De resultaten van dit streven zijn daarenboven van dien aard, dat zij een nadere
beschouwing alleszins wettigen. Een woordje over de kunstenares ga ter inleiding
vooraf.
Nellie Bodenheim werd den 27sten Mei 1874 te Amsterdam geboren. Zij bezocht
de Amsterdamsche Academie en was van 1894-96 leerlinge van Dr. Jan Veth. Deze
zegt zelf van haar in zijn Hollandsche teekenaars van dezen tijd: Nellie Bodenheim
schijnt er toe geboren om - wat eigenlijk haast niemand verstaan heeft - kinderlijke
kinderboeken te teekenen.
Uit het boek: De Hollandsche schilderkunst in de XIXe eeuw, van Mej. G.H.
Marius wil ik het volgende aanhalen: ‘In 1896 debuteerde Mejuffrouw Bodenheim
in “De Kroniek” met een gekleurden steendruk, een soort illustratie van het bekende
liedje: “Toen ik op Neerlands bergen stond”, hiermee in de enkelvoudige frissche
kleurtjes, het midden-eeuwsche zonder praal, maar even argeloos als het liedje
weergevend, een genre, dat zij, naar wij hopen, niet heel en al voor de leuke en pittige
illustraties van onze baker- en kinderrijmen zal opgeven -’ waaruit blijkt, dat zij ook
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op ander gebied, dan waarop wij haar thans volgen, eveneens zeer waardeerbare
praestaties geleverd heeft.
Voor ik echter ertoe overga haar boekje te behandelen lijkt het mij ter kenschetsing
van Mejuffrouw Bodenheim's volledige, afgeronde persoonlijkheid niet ondienstig
over haar ander werk nog een enkel woord te zeggen.
Zij teekende dan, behalve haar bekende kinderboek-illustraties, ook vlinders en
bloemen. Het is alleszins te begrijpen, dat zij, met haar frisschen kijk op leven en
natuur, aangewezen was tot het werk, dat haar door Professor de
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Vries zou worden aangeboden, namelijk het leveren van illustratief-betoogende
aanvullingen van professors arbeid betreffende zijn beroemde mutatie-theorieën.
In aansluiting hierbij noem ik nog een opgegeven teekentaak, welke mejuffrouw
Bodenheim met een uiterste gewetensvolheid volbracht, zóó, dat het mede een
sprekende getuigenis werd van haar beheersching over vorm en kleur en blijk gaf
van een eerlijk en nauwkeurig zien van de dingen. Ik doel hier op het vervaardigen
van eene uitvoerige reeks afbeeldingen van antiquiteiten uit de verzamelingen van
haar broeder. Er is veel aardewerk bij, o.a. Delftsch, dat bijzondere qualiteiten van
paté en kleur bezit.

TEEKENING VAN EEN KARPER, EIGENDOM VAN DR. H.C. REDEKE, DEN HELDER.

Nellie Bodenheim heeft niet alleen nauwkeurig weergegeven, maar zij heeft zuiver
gevoeld en gezien het heerlijk-naieve, het frissche en geestig-karakteriseerende van
de teekeningen der oude meesters in de ceramiek; zij heeft er haar vreugde aan gehad
(wat zeer begrijpelijk is, omdat zij, wellicht onbewust, verwantschap moet hebben
gevoeld) en zij heeft vàn die vreugde iets weten neer te leggen, zelfs in deze
‘opgegeven’ arbeid.
Ook in brons, in de gladde en toch nooit slappe, de sierlijke en nooit oppervlakkige
vormen heeft zij eene verheuging gevonden en deze blijde weergegeven.
Dit werk, met zorg en liefde als het gedaan werd, kan van niet geringen invloed
op mejuffrouw Bodenheim's verderen weg als teekenaarster geweest zijn, want naast
grondige vakkennis leerde het haar de dingen, ook de schijnbaar geringe, met strak
gespannen aandacht in, zoowel uiterlijke als innerlijke verschijning te doorspeuren.
Het leerde haar wellicht die zinvolle aandacht voor het détail, welke zulk een in het
oog vallende eigenschap is van haar illustratief kinderwerk.
En dan bovendien: het opgegevene leert een overwogen zelfbeheersching, een
bewuste gevoels- en gedachte-concentratie, die zoo noodig is bij het wilskrachtig tot
een einde brengen van werk zooals Nellie Bodenheim pleegt te maken, ik bedoel in
het algemeen gesproken, werk dat naast de uiting van enkel het bloot-aesthetische,
ook nog een ander - praktisch - doel heeft.
Voor het overige bestaat Nellie Bodenheim's geheele eigenlijke oeuvre uit het
verluchten van versjes en verhaaltjes voor de jeugd geschreven. Het is daarom ook
dat ik het noodig acht eenigszins uitvoerig in te gaan op wat mij voorkomt het
wezenlijke aan die kunst te zijn. Mijne lezers zullen mij dan de volgende algemeene
uiteenzetting gaarne vergeven.
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Het illustreeren van een kinderboek acht ik een uiterstmoeilijke opgave, het zóó
illustreeren namelijk dat het aan redelijk gestelde aesthetische eischen voldoet, zònder
de begrijpelijkheid-voor-kinderen in te boeten. Men moet volkomen vertrouwd zijn
met de geestelijke en zielkundige gesteldheid van den leeftijd, voor welken men zijn
boek denkt te bestemmen. Men dient voornamelijk de spankracht van het
opnemingsvermogen te kennen, men moet den geest onopgemerkt dwingen om het
mooie zij het dan nog ònbewust als zoodanig te aanvaarden, zonder dien dwang
zoover te drijven, dat het de grenzen der natuurlijke mogelijkheid overschrijdt. Ik
bedoel dit: wanneer men den jongen, ongevormden geest voortdurend en stelselmatig
schoons voorlegt, dat geheel binnen zijn nog zeer beperkten opnemingskring valt,
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TEEKENING VAN JAPANSCH AARDEWERK.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 20

220

TEEKENING VAN JAPANSCHE ANTIQUITEITEN.
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dan zal men er toe kunnen komen, dat zich, reeds op vrij jeugdigen leeftijd, een
intuïtief onderscheidingsvermogen tusschen schoon en on-schoon openbaart. Zet
men daarentegen voornoemde jonge geest min of meer volmaakte meesterwerken
voor - echter natuurlijkerwijze voor den geringen graad van rijpheid absoluut
onbegrijpelijk - dan zal hij zich afwenden en het begrijpelijke on-schoone verkiezen
boven het onbegrijpelijke schoone. Op een goed illustrator wordt dus van twee zijden
dwang uitgeoefend: hij moet zorgen dat zijn schoonheid begrijpelijk, doch tevens
dat zijn begrijpelijkheid schoon zij.

ILL. UIT ‘HANDJE PLAK’, ‘SCHUITJE VAREN’...

Gaan wij nu na hoe het werk van Nellie Bodenheim zich verhoudt tot hetgeen ik
overdacht en boven neerschreef. Ik wil het werk daartoe verdeelen in twee
hoofdgroepen: de silhouetten en de gekleurde prentjes. In de eerste groep wil ik de
zwarte plaatjes van ‘Handje Plak’, ‘Het regent het zegent’ en ‘Backe, Backe Kuchen’
samenvatten en ‘In Holland staat een Huis’ afzonderlijk met u bespreken, terwijl ik
in de tweede groep de gekleurde van diezelfde drie en van de ‘Raadsels’ wil
combineeren om de ‘Twaalf Sprookjes en Rijmpjes’ afzonderlijk te behandelen.

ILL. UIT ‘HANDJE PLAK’, ‘GOEDEN AVOND OOME JAN’...

Daarna zal ik de door de kunstenares graag vergeven onbescheidenheid hebben u
wat te vertellen van nog ongepubliceerd werk, dat ik zoo gelukkig was op mejuffrouw
Bodenheim's gezellig atelier rustig te mogen beschouwen en waarvan hierbij een
enkel plaatje in reproductie gaat.
De eigenschappen van de silhouetten in ‘Handje Plak’, ‘Het regent, het zegent’
en ‘Backe, backe Kuchen’ en die van ‘In Holland staat een Kuis’ laten zich het best
aantoonen uit de tegenstelling. In de eerstgenoemde boekjes treedt het zoeken naar
het grappige en karakteristieke en in het tweede het verlangen naar de gracie op den
voorgrond. Ik zal eerst met u doorbladeren ‘Handje Plak’ en gij zult hier en daar een
plaatje, teekenend voor hetgeen ik zeide of, niet minder, voor mejuffrouw
Bodenheim's kunst in het algemeen, afgedrukt vinden.
Dit boekje, waarmede Nellie Bodenheim haar intrede bij het publiek deed, is niet
alleen zeer fraai, maar ook uiterst verzorgd van teekening, door een streepje, een
krulletje, een waarschuwend opgeheven vinger en tal van andere kleinigheden weet
zij aan ieder prentje een eigen bekoring te geven, zij weet door het kleine, het
onaanzienlijke, het breedere, het zuiver-kenmerkende te doen vermoeden. Hoe geestig
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is het prentje bij ‘Schuitje varen, Theetje drinken, Bloemetjes plukken, Varen we
naar den Overtoom.’ Het klein burgerlijke in de pot-verteerende menschen, de
juffrouwen met de kapothoedjes, met een piekie, de mannen met petten en hooge
hoeden, het onmisbare karabiesje, het ondeugende kind dat over de boot heenhangt
om met haar hand in het water te plassen op gevaar af er in te vallen, is geheel in den
trant, en hier toont mej. Bodenheim zich in haar element, evenals bij het aardige
versje: Goeien avond tante Betje, Goeien avond oome Jan. De oom met een kalotje
op, rustig een pijpje rookende, de tante met de kleine poppedeine op den arm, op
tafel het theepotje, vóór oom een lekker kopje thee en in den ingang van de deur een
kleine jongen keurig netjes met zijn hoedje in zijn hand, zonder hakkelen zijn
boodschap overbrengend.
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Heel grappig ook is de teekening van: De haan met ééne poot is dood. De twee
dunbeenige bidders, die op een draagbaar de arme haan met zijn eene poot stijf in
de hoogte naar het kerkhof brengen, en de kipjes die treurend volgen achter den stoet.
Op een volgende pagina vinden wij in het sierlijke zwartje van het kleine jonkertje
al reeds iets van de bevalligheid die zoo kenmerkend is voor: In Holland staat een
Huis.

ILL. UIT ‘HET REGENT, HET ZEGENT,’ ST. NICOLAAS.

‘Het regent, het zegent’, is ongeveer van gelijke waarde als het vorige boekje. Hoe
aardig is in het silhouetje bij het Sint Nicolaas-rijmpje, die angstigheid - die ze toch
niet willen toonen - van de kinderen uitgedrukt. De jongen, het moedigste, dicht bij
de kachel; het meisje daarachter, een beetje huiverig voor den zwarten knecht, die
misschien wel mee zal komen, dicht bij kleine broer, die moeder bij ééne hand stijf
vasthoudt, nog niet wetend of zij haar los zal laten of niet. Bij het versje: Jan die
sloeg Lijs en Lijsje die sloeg Jan, is heel goed de vreesachtige houding van de vrouw
- die door haar man geslagen wordt - weergegeven door de halfgestrekte armen en
de gebogen rug. Het silhouetje bij: Jantje Kardoesje wat heb je in je zak, geeft blijk
van de bijzondere scherpgespannen opmerkingsgave van Nellie Bodenheim, alleen
al door den hond, die aan de rokken van het meisje ruikt niet gewoon op vier rechte
pooten, maar de achterpooten eenigszins gebogen te teekenen, als ware hij bang met
een klap weggejaagd te worden.
Hoe grappig houterig en stijf zijn de poppen die poppenwijn gedronken hebben
en hoe afschrikkend is de kat die de leelijke klikspaan krabbelen zal. De geheele
houding van Jan, die thuis komt om een boterham te vragen en niemand vindt dan
de muis die piep zegt in het voorhuis, drukt eene grappige verwondering uit.
Een van de allerbeste en kostelijkste plaatjes van dit boekje is dat bij ‘A.B.C. de
kat gaat mee. De hond blijft thuis, Liep zei de muis in 't voorhuis’. Er is in de gespitste
ooren, in de manier waarmee de hond zijn baas nakijkt, de teleurstelling dat de kàt
mee mag en dat hij thuis moet blijven; dit is werkelijk zoo uitstekend in dit eenvoudige
zwarte omtrekje weergegeven dat ik dit silhouetje volmaakt zou durven noemen. Het
menschelijke in dit hondje doet eenigszins aan Rabier denken, niet dat de teekening
er ook maar in eenige mate op lijkt, maar deze Fransche illustrator geeft aan de dieren
die hij teekent iets, alsof het denkende wezens zijn, wat men ook in deze illustratie
kan terugvinden.
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ILL. UIT ‘HET REGENT HET ZEGENT’. ‘JANTJE KARDOESJE’.

Het boekje met Duitsche kinderrijmpjes, ‘Backe, backe, Kuchen’, bevat
voornamelijk dezelfde plaatjes als de hierboven genoemde werkjes en ik zal het dan
ook niet nader bespreken, alleen wensch ik de aandacht te vestigen op het gevoelige
silhouetje bij ‘Das Nönnchenläut zur Mettenzeit’. Hoe goed is de gang in de
voortschrijdende nonnetjes en het devote in hunne gebogen hoofden.
In Holland staat een Huis, is ongetwijfeld het werk van mej. Bodenheim, dat ik
het meest bewonder. Er is in haar opvatting van dit eenvoudige rijmpje, dat wij allen
zeker als kind gezongen hebben, een ont-
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roerende menschelijkheid. Vinden wij hier - juist door háár illustratie van dit versje
- niet de tragedie van een menschenleven?
Wie heeft er ooit, als de kinderen al spelende dit rijmpje zongen achter de simpele
woorden deze diepe beteekenis gezocht?

ILL. UIT ‘HET REGENT HET ZEGENT’. POPPENKRAAM.

Wij denken ons, als wij dit boekje bekijken, terug in den ouden, deftigen tijd, den
tijd, dat de heeren witte, gepoederde pruiken droegen en fraaie kanten jabots, en de
vrouwen groote met veeren en kanten getooide hoeden en korte, puntige lijfjes.
Beginnen wij het boekje te bekijken, eerst het oud-Hollandsche, degelijke huis,
omringd door de - men zou haast zeggen: - ouderwetsche boomen, dan de heer, die
waarschijnlijk na lange reizen thuis komt. Op het plaatje, tegenover tegen den tekst,
zien we hem uit het rijtuig, de logge koets op hooge

ILL. UIT ‘BACKE, BACKE, KUCHEN’. ‘DAS NÖNNCHENLÄUT ZUR METTENZEIT.’

wielen, stappen en het trapje van het huis opgaan. Hij zit aan het sierlijke tafeltje bij
het schijnsel van een vetkaars, onder het genot van een fijn glaasje wijn en een geurige
pijp, en toch... hij rekt zich uit, hij gaapt... hij verveelt zich, wil zijn leven veranderen
en - trouwt, zooals ons het volgende silhouetje leert. Hoe fijn, uitvoerig van teekening
en tegelijk hoe goed van uitdrukking is dit prentje. Het tafelje met het theegerei en
daaronder de oude theestoof met het water, dat lustig staat te koken. De vrouw reikt
den man een kopje over, hij heeft het hoofd naar haar opgeheven en maakt grapjes
tegen haar op de hofsche wijze van onze voorouders, terwijl zij, nog wat schuchter,
met neergeslagen oogen hem aanhoort. Weldra krijgen zij een kind, dat in het lage
manden wiegje, dat naast de vrouw staat, ligt te slapen. Hoe mooi, teer is het gebaar
waarmede de vrouw het gordijntje van van het wiegje optilt.
Zoo zou ik ieder van de plaatjes afzonderlijk kunnen bespreken, aan elk is wat op
te merken. Uitnemend zuiver van expressie is het silhouetje bij: ‘Nu gaat de vrouw
uit huis’. De vrouw, met een fraaie veeren hoed op, gaat weg, met neergeslagen
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oogen en gebogen hoofd. Haar naaiwerk ligt op tafel als wachtend om afgemaakt te
worden, met de draad in de naald, juist zooals zij het
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neergegooid heeft.... Drukt de figuur van den man, met de eene hand onder het hoofd
en de andere slap neerhangend langs zijn stoel niet diepe droefheid uit?...
Het kind staat met het hoofdje tegen het raam gedrukt, te schreien.
Wordt dit zoo ontroerend uitgebeelde stuk leven niet omsponnen door den grijzen
sluier van een drukkend verdriet?
Vooral ook wensch ik de aandacht te

ILL. UIT ‘IN HOLLAND STAAT EEN HUIS’.

vestigen op de kleine plaatjes die tegenover den tekst staan. Zij geven meestal de
oorzaak van hetgeen op de groote plaat gebeurt. Zoo zien we de kat eerst uit de
melkkan snoepen om daarna weggejaagd te worden; de hond bijt het kind in haar
jurkje, de knecht ligt te slapen als hij werken moet, de meid laat de schalen vallen.
Al deze prentjes zijn fijn, nauwkeurig van teekening; hoe goed is het bange in het
door den hond gebeten kind uitgedrukt en hoe sierlijk en vol gang is het zwartje van
de vallende meid. De schalen rollen voor haar uit, één van hare muiltjes vliegt door
de schok van haar voet en zweeft door de lucht....
De letters, gecalligrapheerd door den bekenden schrijver Jan Haring, van dit boekje
zijn geheel in stijl, evenals het bandje, dat versierd is met de koppen van den man,
de vrouw, het kind, den knecht en de meid en het aardige pastelkleurige huis.
De illustraties van ‘In Holland staat een Huis’ zijn in vergelijking met die der
andere boekjes, dieper van gedachte en gracieuser van teekening, wat gedeeltelijk wat het laatste betreft tenminste - ook toe te schrijven is aan de grootte van de
silhouetten. Toch geloof ik dat in dit laatst besproken werkje meer de artiste, de
denkende kunstenares, in de andere meer de handige teekenares op den voorgrond
treedt. Zoo ook is mijne meening dat Nellie Bodenheim méér gegeven heeft in de
silhouetten dan in de gekleurde plaatjes; terwijl de eerstgenoemde prentjes juist zoo
scherp omlijnd, zoo stevig van bouw zijn, vindt men in de laatste een soort stompige
rondheid van teekening. Toch zijn zij van een-heel bijzonder genre en krijgen wij
bij aandachtige beschouwing den indruk dat ook dit werk zuiver en fijn doorvoeld
is. De
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kleuren zijn eenvoudig als in ouderwetsche prentenboeken, men zou haast zeggen
tè eenvoudig, maar toch geloof ik dat de plaatjes indien er meer gezochte,
gecompliceerde kleuren gebruikt zouden worden, hunne naiveteit zouden verliezen,
want vooral naief en echt kinderlijk zijn deze illustraties van Mej. Bodenheim. Kijk
bijvoorbeeld eens het eerste plaatje van ‘Handje Plak’. Hoe stijfjes en keurigjes zitten
de buurvrouwen op salet als

ILL. UIT ‘IN HOLLAND STAAT EEN HUIS.’

er na de geboorte van het kindje wijnkaneel wordt gedronken; en bij het rijmpje
‘Daar zit er een op den hoogsten toren’ het prinsesje met de lange blonde haren, die
gouden poppetjes kan maken. Zonder twijfel moet een kind dat mooi vinden, evenals
het plaatje er tegen over: de parmantige heer met zijn rooden mantel, het in een blauw
gewaad gekleeden vrouwtje op den schoenen witten schimmel. Om bij een rijmpje
als:
Koene kranen
Witte zwanen
Wie wil mee naar Engeland varen
Engeland is gesloten
De sleutel is gebroken
In Engeland daar stuift het zand
Daar luiden de klokjes van boem.

een prentje te maken is waarlijk geen gemakkelijk werk. De tekst is vrij onmogelijk
en toch is Nellie Bodenheim hierin geslaagd. Ze heeft er een plaatje bijgemaakt, zoo
allerliefst en zoo kinderlijk van gedachte, die poort van Engeland bijvoorbeeld, dat
zij zich op dat oogenblik volkomen in de nog wat onbeholpen fantazie van een kind
heeft moeten indenken. De illustratie van het bekende rijmpje ‘'s Avonds als ik slapen
ga’ is fijnpoëtisch van idee. Primitief is de teekening van de Heilige Maagd, onder
het versje ‘Achter de groote kerk enz’. In ‘Het regent, het zegent’ wil ik ook eenige
plaatjes aanwijzen die mij om de een of andere reden opvielen en die ik noodig acht
onder den aandacht van de lezers te brengen. Eén van de gelukkigste vind ik de
illustratie bij ‘Waar ben je geweest? Bij Tante, bij tante’. Hierin trof mij onmiddellijk
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het klein-burgerlijke dat Nellie Bodenheim ook in hare silhouetten - gelijk ik opmerkte
- zoo zeldzaam goed weet te treffen. De oude
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juffrouwen met pellerintjes en mutsen met keelebanden zijn bij de jarige tante, die
in een met groen en bloemen versierde stoel troont, op visite en het nichtje, een
kleuter, die nog niet eens boven de tafel uitkijkt, mag uit een ouderwetsch trommeltje
- dat ze nieuwsgierig om

ILL. UIT ‘HANDJE PLAK’. ‘KOENE ZWANEN’.

te weten wat er in zit met haar eene handje naar omlaag trekt - een koekje nemen.
Bij ‘Wattezwarte katten met witte pooten. Heb je ze niet in de kerk zien loopen’ het
kleine jongetje, dat, weinig geboeid door de preek van den dominee stiekum naar de
kat zit te kijken. Het knikkebollende oudje naast hem, het zegenend gebaar van den
predikant, alles is geheel in den toon. Verder wil ik nog noemen het gevoelige prentje
bij ‘Kindje wip in 't bedje’ en dat bij het werkelijk aardige versje:
Laatstmaal kwam ik binnen Romen
Daar zat een walvischje in de boomen
Die zong een liedje al in 't latijn
Hij wist zijn stemmetje zoo zoet te mengelen
Gelijk de klokjes die daar bengelen,
Dat is te zeggen grof en fijn.

Werkelijk aardig zeg ik, want bij vele van onze oude rijmpjes is het verband tusschen
de verschillende regels bezwaarlijk te vinden, wat het werk van de illustratrice
natuurlijk nog moeilijker maakt.
Het boekje ‘Raadsels’ verzameld door Dr. G.J. Boekenoogen is in denzelfden trant
als ‘Handje Plak’ en ‘Het Regent het Zegent’; alleen versieren hier uitsluitend
gekleurde plaatjes de tekst. De oplossing van de raadsels is altijd in 't prentje te
vinden. Lang wil ik niet bij dit werkje stil blijven staan; ik noem slechts het aardig
gevonden en zuiver geteekende plaatje bij ‘De schaduw’, dat bij de Overijsselsche
boerinnen en het poëtische bij ‘Daar waren eens vier zustertjes enz.’.
De ‘12 Sprookjes en Rijmpjes’ zijn voor wat oudere kinderen geschreven dan de
vorige boekjes. De plaatjes zijn hier steviger van bouw en minder onbeholpen van
vorm. Hoe heerlijk van kinderlijke naiviteit is het plaatje van de engeltjes op de
hemelsche wei. De licht-blauwe weide met de gouden sterre-bloemen, de dikke,
blonde engelen-kindertjes die er op spelen, de bloemen gieten of aan een draadje een
sterretje naar beneden laten bengelen. De

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 20

ILL. UIT ‘HET REGENT HET ZEGENT.’ ‘WAAR BEN JE GEWEEST, BIJ TANTE.’

oude, goedige St. Petrus met de enorme gouden sleutel in de hand kijkt zachtzinnig
dit leventje aan. Niemand anders dan een kind kan zich den hemel zoo voorstellen.
Sierlijk geteekend is de plaat bij Haantje en Hennetje. De verschillende karakters
van de dieren zijn uitnemend uitgedrukt: het parmantige van den haan, het hongerige
van den wolf, het sluwe van den vos en het onnoozele van het gansje. Goed, scherp
van teekening is ‘Het Luisje en het Vlooitje’. Het doorschijnende van de vleugels
en het lijfje van de luis en het harige, hakerige van de vloo is juist uitgedrukt.
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Minder geslaagd vind ik het eerste prentje bij Koning Kikkert, het is wat zwaar, vast
van teekening, daarentegen is het andere van het koninklijke rijtuig met de zes
fraai-opgetuigde schimmels sierlijk en los. Het

ILL. UIT ‘TWAALF SPROOKJES.’

geïllustreerde bandje waarop van ieder der in het boekje voorkomende verhaaltjes
een klein plaatje had ik liever wat minder druk, wat rustiger gezien.
Wat de prentjes van de nieuwe boekjes betreft die zijn al even geestig als van de
vorige. Het plaatje uit Luilekkerland, met het huisje van het meest aanlokkelijk
snoepgoed vervaardigd, zal de kinderen doen watertanden! Zij heeft dit reeds vele
malen gebruikte onderwerp weten te behandelen, zoo apart, zoo typisch kinderlijk
en zoo vol van poëzie, dat het hier als iets nieuws, iets herlééfds - want inderdaad
heeft de teekenares er léven ingebracht - aan ons voordoet en zij heeft dit gegeven
uit een oud verhaal, geheven in de sfeer van het aesthetisch-schoone, zonder dat de
kinderlijkheid is ingeboet. Ziehier haar verdienste.
Een prentje uit een ander boek, waarin de verschillende dieren in menschegestalten
voorkomen, stelt een keurig aangekleede kreeft voor. Mooi stemt de roode kleur van
het weekdier met de andere tinten samen en hoe goed is de gelaatsuitdrukking van
het venijnige dier met zijn valsch-knijpende scharen in het kopje uitgedrukt.

ILL. UIT ‘RAADSELS.’ ‘DAAR WAREN VIER ZUSTERTJES.’

Een toevallig door mejuffrouw Bodenheim gevonden Fransch sprookje is zij ook
bezig te illustreeren. De hoofdpersoon hierin is een wonderlijk phantastisch wezentje:
half vogel, half meisje, dat zij voorstelt in een schitterende vedertooi. Op een van de
plaatjes rijdt zij in een sierlijk rijtuigje, ook hierin vind ik weer die bekorende
argelooze naiveteit en tegelijk die weer zoo uiterst smaakvolle, fijne verzorgdheid
Nellie Bodenheim's werk zoo zeer eigen.
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Nog over éen ding wat ik op haar atelier zag, wil ik niet nalaten even te spreken.
Het is een affiche voor de nieuwe druk van ‘Handje Plak’. De verschillende letters
van dit woord worden voorgesteld door de persoontjes die in het boekje
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voorkomen of men vindt ze in de entourage er van. De kleine letters worden gevormd
door zwarte poppetjes van geringere afmetingen in de grappigst-denkbare houdingen.
Het geheel is uitstekend en zeer oorspronkelijk van idee, eigen van vinding en
bòvendien artistiek van manier.
Daar ik nu Nellie Bodenheim's werk op meer of minder uitgebreide wijze behandeld
heb, wil ik thans overgaan tot een kleine beschrijving van haar illustratief werk in
het algemeen.

TEEKENING VOOR PRENTENHOEK.

Wat ik hier en daar reeds in mijn détail-bespreking van sommige teekeningen
opmerkte geldt in den breederen zin voor Nellie Bodenheim's talent; het is van een
heerlijke openluchtige soms zelfs naïve frischheid. Er is landelijkheid in haar werk,
boerschheid - door haar kunstenaars-verfijning tot een hooger plan opgevoerd en
geworden tot een gevoels-element, hetwelk mejuffrouw Bodenheims originaliteit
uitmaakt. Het woord heeft zoo'n onaangenamen klank en opdat men mij niet misversta
stel ik er prijs op mij nog nader te verklaren. Ik versta hieronder een primitieve, door
zijn ongekunsteldheid soms onbeholpen lijkende eenvoud van sentiment natuursentiment zou ik haast zeggen - en van uitbeelding. Dat deze simpelheid èn
het innerlijke èn de uiterlijke verschijningsvormen van dit talent karakteriseert wijst
op een niet genoeg te loven rustig-stemmende harmonie, die we ook werkelijk in
haar werk aantreffen. Het ingewikkelde of verder nog het verfijnde zijn de
tegenstellingen van het gezond kinderlijke. Mejuffrouw Bodenheim's werk waaraan
deze beide - den modernen tijd zoo eigen - kenmerken geheel vreemd zijn staat dus
de gevoels- en gedachtesfeer der kleinen waarvoor het bestemd is zeer nabij en in
verband met hetgeen ik in het begin van deze causerie zei, stel ik er prijs op, u daarop
te wijzen, dat het 't begrijpelijke brengt in een vorm, welke óók aan eischen van een
schoonheidsleer voldoet. Waar Nellie Bodenheim blijk geeft zich minder in de wereld
der kinderen te hebben ingeleefd, maakt zij zich samengestelder en zwieriger vormen
eigen; ik doel hier op ‘In Holland staat een Huis.’ Haar lijn wordt meer gecompliceerd,
meer verfijnd en voegt zich meer naar de kleinste bijna onmerkbare
gevoelswendingen, haar samenstelling wordt meer overwogen en zoekt dramatische
spanning. Op deze wegen nu kan de ongevormde geest haar niet volgen, zij verliest
het contact met de kinderwereld, maakt een kunstwerk met buitengemeene qualiteiten
en waarin haar originaliteit en haar frischheid zeer zeker zijn terug te vinden, maar
zij maakt geen eigenlijk kínderprentenboek. Een kleine vergelijking tusschen - of

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 20

liever een naast elkaar stellen van - haar werk en dat zoo geheel verschillende van
onzen begaafden litograaf Theo van Hoytema die, zooals bekend is de e e r s t e was
- dit strekt hem tot niet geringe, blijvende eer - die het kinderboek op nieuwe, schoone
wegen leidde, zal de moeite loonen.
Van Hoytema toont een ongemeen gevoel voor de kleur, de tint en de halftint in
alle schakeeringen en nuancen, in samenstel en tegenstelling. Hij geeft
bewonderenswaardige fijn-doorspeurde contrasten, hij geeft prachtig-gevonden,
meest zacht-ruischende kleurharmoniën, maar hunne innigheid, hunne fijnheid, hunne
gevoeligheid, kortom alles, wat in onze

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 20

229
oogen er met recht de groote waarde van uitmaakt, ontgaat het prentenboek-lezend
kinderpubliek. Bovendien is Van Hoytema een modern mensch, met al de verfijning
die onzen tijd kenmerkt, en ook spreekt uit hem, een al zijn werk doortrillende
nervositeit, het is niet kern-gezònd en sluit zich daarom geenszins aan bij die sfeer
der jeugd waarin - laten wij het tenminste hopen - prille kracht en bloesemende
frischheid heerschen. Dan wil ik nog opmerken dat Van Hoytema, mede gevolg van
zijne samenstelling, eene neiging vertoont tot het karikaturale, een soort verholen
spot. Zijn wat cynische levensbeschouwing (men zie de Februariplaat van zijn
kalender 1910) zit hem in den weg, dat wil zeggen, natuurlijk alleen bij het maken
van zijn kinderkunst. Hoe gaarne wij den kunstenaar in elk opzicht de meest
onbegrensde vrijheid doen genieten, waar hij zich wendt tot de jeugd, daar moeten
wij hem bijzondere eischen, ja zelfs grenzen stellen.

TEEKENING VOOR PRENTENBOEK.

Men voelt het verschil, ontwijfelbaar véel en véél grooter kunstenaar en veel
vaardiger en grondiger technicus dan mejuffrouw Bodenheim, stel ik deze laatste
boven hem waar het geldt kunst en kinderlijken zin tot eene harmonische eenheid te
doen groeien.
Het aesthetisch-paedagogisch element ontbeert Van Hoytema, ik bedoel hiermee
dat hij de kleinen geen dingen voorzet, die voor hen begrijpelijk en genietbaar zijn
en hen toch voeren in een zekere richting van schoonheid-erkenning en waardeering,
maar dat hij hen ineens, zonder voorbereiding een schoonheid geeft, die voor hen in
het essentieele onbegrijpelijk is.
Een schilder staan drie dingen ten dienste om zijn ontroering op eene kunstzinnige
wijze weer te geven, dat zijn: de vorm, de kleur en de expressie, bijvoorbeeld de
uitdrukking in het gelaat van een mensch, in een eenzaam huisje en in vele andere
zaken. Een etser of teekenaar mist de kleur, hoewel toch de verschillende nuancen
tusschen zwart en wit tot zijn dienst staan. Men mag dit niet als een tekort in deze
procedés beschouwen, er staat tegenover dat het de verbeelding meer vrij spel laat.
In de silhouetten evenwel die Nellie Bodenheim gekozen heeft om hare boekjes te
illustreeren, staat haar slechts de vorm ten dienste (hieruit volgt dat zij de phantasie
nòg minder aan banden legt, zij maakt daardoor het aanschouwen soms moeilijker,
maar niettemin genotvoller) en die weet zij te beheerschen met een kracht, met een
virtuositeit die inderdaad naar het volmaakte streeft. Zij kent de bijzondere eischen
welke de door haar gekozen vorm stelt door en door. Hoe weet zij in die kleine zwarte
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vertrekjes een innigheid, een gevoeligheid te geven, die somtijds waarlijk ontroerend
is.
Het groote verschil tusschen haar werk en dat van Jhr. Jan Feith is dan ook dat
Nellie Bodenheim in haar zwartjes meer het intieme, het innerlijke wezen der figuren
geeft, terwijl Jan Feith zich in zijn plaatjes richt op het belachelijke, grotesque
uiterlijke. Is in Nellie Bodenheim's werk niet zelden den humor, dat
wonderlijk-onscheidbare mengsel van getemperde weemoed en zacht oplichtende
vreugdigheid, in Jan Feith vind ik het grappige, de oppervlakkige, wat grove guitigheid
van een onschuldige klucht; ook geeft hìj meer d e a c t i e , mejuffrouw Bodenheim
het gevoel.
Ik houd veel van het werk van Nellie Bodenheim en wanneer dit uit deze bespreking
moge blijken, zoo reken ik mijn taak ten
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deele geslaagd; grooter voldoening nog zou het zijn, wanneer ik in een enkele lezer
gelijke gevoelens van waardeering en liefde heb mogen wekken.

TEEKENING VOOR EEN BIJ S.L. VAN LOOY TE VERSCHIJNEN PRENTENBOEK.

Als men dezen tijd terecht de eeuw van het kind noemt, dan wil het mij voorkomen
dat wij in een der eerste plaatsen moeten zoeken een verband tusschen het kinderlijk
begrijpen en het waarlijk-schoone. Ik acht mejuffrouw Bodenheim een der eersten
die er met waardeerbaar resultaat in geslaagd is metterdaad den weg te wijzen, waarop
deze vereeniging is te verkrijgen. Zij, wier aandacht bijna uitsluitend op het
aesthetische gericht is zullen in haar werk veel, zéér veel weten te loven, maar het
is niet minder aan de ouders en opvoedkundigen dat ik belang wensch in te boezemen
voor een zoo oorspronkelijk, gezond en sterkwillend streven als dat van Nellie
Bodenheim. 's Gravenhage, Oct.-Dec 1909.

ILL. UIT ‘HANDJE PLAK.’
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De zeeheldengraven in de St. Laurenskerk te Rotterdam
door H.W. de Jong.
(Slot).
Verder ligt hier begraven de Admiraal Cornelis Matelief de Jonge, gestorven den 6en
Sept. 1654. Het rijmpje op zijn grafsteen vertelt ons, dat hij o.a. deelnam aan de
verovering van Malakka en Ternate, en te Rotterdam het Burgemeestersambt heeft
bekleed.
De zerken van Luit. Adm. Aert van Nes en den Kapitein Jan van Nes de Oude,
(door zijn tijdgenooten Oude boer Jaap genaamd) vermelden alleen hun namen,
zonder meer. Vooral ten opzichte van Aert van Nes baart zulks ons eenige
verwondering. Een monument zou zeer zeker zijn nagedachtenis waardiger in eere
hebben gehouden. Hij staat bekend als een voorzichtig en kloekmoedig bevelhebber,
wiens rustige moed en overige karaktereigenschappen veel overeenkomst toonden
met die van De Ruijter. Het was vooral op den 2en dag van den 4-daagschen zeeslag,
dat zijn voortreffelijke eigenschappen aan het licht traden. Hij nam namelijk de
admiraalsvlag over, toen De Ruijters groote steng werd afgeschoten, en voerde met
zooveel beleid en energie het opperbevel, dat de afwezigheid van den beroemden
admiraal voor den vijand onopgemerkt bleef. Toen den 2en Aug. 1667 zijn eskader
op de Theems vrij onverhoeds aangevallen werd door een talrijke vloot van
branderschepen, was het alleen aan zijn kalme vastberadenheid en tegenwoordigheid
van geest te danken, dat zijn schepen uit hunne uiterst gevaarlijke positie werden
gered.
Jan van Nes de Oude, een oom van Aert Jansse en Jan Jansse van Nes, is een
eigenaardig sinjeur geweest met een veelbewogen leven, - in dien tijd trouwens niets
vreemds.
In een gevecht voor Dover, in 1652, scheen hem, nadat hij eerst zeer dapper had
gestreden, plotseling de moed in de schoenen te zijn gezonken, en had hij zijn schip
verlaten, voor welk feit hij van zijn waardigheid vervallen werd verklaard en met
eene 12-jarige verbanning gestraft. Na de vervulling van zijn straftijd, op voorspraak
van de Ruyter weder als kapitein aangesteld, beantwoordde hij ten volle aan de
verwachtingen van dien grooten menschenkenner. Augustus 1669 met het geleide
belast van eenige koopvaardijschepen op weg naar Spanje, werd hij nabij Vigo door
zes Algerijnsche zeeroovers overvallen en weerde zich daarbij zoo dapper, dat hij,
alleen geholpen door een der bewa-
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pende koopvaarders, van de groote kaperschepen er vier onschadelijk maakte, en
hoewel zijn schip zinkende was en in brand stond, aan de overige nog zooveel schade
toebracht, dat zij den strijd opgaven en op de vlucht sloegen.
Door dit wapenfeit was zijn roem voor goed gevestigd, en de schandvlek, welke
nog steeds op zijn naam kleefde, volkomen uitgewischt. Hij sneuvelde den 23sten
Maart 1672 op de hoogte van Wight, bij eene overvalling door de Engelschen van
onze uit Smyrna terugkomende koopvaardijvloot. Hoewel de Engelschen 12
oorlogschepen telden tegen 6 aan onze zijde, werd de strijd twee dagen lang
volgehouden met zulk een goed gevolg, dat de geheele vloot behouden thuis kon
worden gebracht. In het begin van het gevecht reeds tweemaal gewond, werd hij den
tweeden dag doodelijk getroffen. Onmiddellijk na zijn dood werd zijn schip geënterd,
doch het zonk bijna oogenblikkellijk daarop, vriend en vijand met zich in de diepte
sleepende.
De laatste, die ons ter bespreking overblijft, is Lt.-Adm. Willem Bastiaensze Schepers,
een zeer vermogend en invloedrijk Rotterdamsch koopman en reeder, die, hoewel
hij nooit in 's lands dienst was geweest, in 1673 tot Luit.-Admiraal van Holland en
Westvriesland bij het Admiraliteits collegie van het Noorderkwartier werd benoemd.
De omstandigheid, dat hij door zijn grooten invloed veel had bijgedragen tot de
verheffing van Prins Willem III, met wien hij zeer bevriend was, zal tot zijn
opzienbarende benoeming wel niet weinig hebben bijgedragen. Ondanks zijn gebrek
aan ervaring op het gebied van het krijgswezen ter zee, heeft hij zich toch zeer
verdienstelijk gemaakt. In 1677 nam hij met Tromp een zeer werkzaam aandeel in
den oorlog van Holland, Denemarken en Brandenburg tegen Zweden en Frankrijk,
en werd ter belooning van de zeer belangrijke diensten door hem aan Denemarken
bewezen, door Christiaan V in den adelstand verheven.
Hij was het ook, die in 1688 de vloot commandeerde, waarmede Willem III naar
Torbay stevende.
Als lid der vroedschap heeft hij zeer veel tot stand gebracht in het belang van
Rotterdams handel en welvaart. Hij overleed in 1704 op 84-jarigen leeftijd, en werd
met groote plechtigheid begraven. Ja, zoo luisterrijk zelfs moet zijn lijkstoet zijn
geweest, waarvan van Reijn in zijn ‘Geschiedenis van Rotterdam’ eene uitvoerige
beschrijving geeft, dat de Regeering hierin aanleiding vond aan de zich steeds meer
te buitengaande praal en pronkzucht dier dagen paal en perk te stellen, en een besluit
uitvaardigde, waarbij het ceremonieel bij begrafenis-plechtigheden officieel werd
vastgesteld.
Zeer onlangs kwam in het ‘Ned. Zeewezen’ eene klacht voor over de weinige
piëteit, waarmede door het kerkbestuur met Schepers' graf wordt omgesprongen. De
voormalige kapel der Heeren van Kralingen, achter het Cortenaer-monument, waarin
hij ligt begraven, is namelijk door een onoogelijke houten schutting van de kerk
afgescheiden en wordt voor bergplaats van stoelen gebruikt. Het getuigt stellig niet
van veel eerbied voor ons roemrijk voorgeslacht, en het is te wenschen, dat aan dezen
ongepasten toestand spoedig een einde worde gemaakt.
Hebben wij tot nu toe uitsluitend onze aandacht geschonken aan de verschillende
zeehelden-graven, ook op ander gebied bevat de kerk nog enkele merkwaardigheden.
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Reeds maakten wij melding van de zeer fraaie koorafsluiting, het trouw- of doophek,
zooals de Rotterdammers het noemen (in het koor hebben de huwelijksinzegeningen
plaats). Het werd tusschen 1711-1715 vervaardigd door den architect F. van Douwe
en geeft ons een hoogen dunk van diens goeden smaak en bekwaamheid. Rijk en
deftig, geheel in het karakter van zijn tijd, legt het met zijn sierlijk bewerkte koperen
spijlen en marmeren deurbekroning, eertijds versierd met de wapens van kerkmeesters
en architect, een waardig getuigenis af van den schoonheidszin en de welvaart dier
tijden. De kosten ervan bedroegen f 13,775. -; voor die dagen zeker een zeer hooge
som. Dat die steeds toenemende welvaart ook tot overdrijving, tot pronkzucht leidde,
tot verkwisting zelfs, wij
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KOORHEK.
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PREEKSTOEL. FOTO E. MIEDEMA, ROTTERDAM.
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merkten het reeds op bij de bespreking van Schepers' begrafenis.
Nog een andere tak van kunstnijverheid, de houtsnijkunst, is hier uitnemend
vertegenwoordigd. Bezichtigen wij slechts den uiterst smaakvol bewerkten preekstoel,
in 1707 vervaardigd.
De plannen tot het aanbrengen van een geschilderd kerkraam, ter herinnering aan
de geboorte van H.K.H.

DE TORENSTRAAT (IN DE

18DE EEUW).

Prinses Juliana, naderen hare verwezenlijking. Juist dezer dagen was het ontwerp te
Rotterdam tentoongesteld.
Het groote monumentale orgel, een der meest beroemde van ons land, is mede een
der voornaamste bezienswaardigheden der kerk, en behoeft, zoowel in sierlijkheid
van bouw, als in omvang en schoonheid van klank, voor dat te Haarlem niet onder
te doen. Het bezit 64 registers en 4334 pijpen, waarvan de grootste 32 voet meten.
Wanneer het met ‘volle werk’ wordt bespeeld, dreunt en davert het door de kerk, dat
de duiven, die zich onder het dak genesteld hebben, verschrikt rondfladderen en een
goed heenkomen zoeken door een of ander openstaand raam.
's Zomers vinden Vrijdagmiddags om de 14 dagen orgelbespelingen plaats, welke
kosteloos toegankelijk zijn, en een drukker bezoek stellig wel verdienen. Een heerlijk
genot is het, rustig en eenzaam weggedoken in een nis of zij-beuk, de volle statige
tonen door het kerkgebouw te hooren ruischen; de dikwijls meesterlijke vertolking
van de werken der groote orgel-componisten laat niet na diepen indruk te maken:
dankbaar en ontroerd hooren wij ademloos toe, totdat de laatste toon langzaam
wegsterft tusschen de hooge gewelven. Wat de kerk zelve betreft, - hoewel niet
uitmuntend, noch door afmeting noch door rijkdom van versiering, - is het toch een
dier eerbiedwaardige gebouwen, waar de tijd zijn stempel op heeft gedrukt, de levende
getuige, het sprekend symbool van eene geheele periode in de geschiedenis der
menschheid.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 20

Welk een grootschen aanblik moet zij opgeleverd hebben, toen zij nog aan hare
oorspronkelijke bestemming beantwoordde en haar kapellen niet waren dichtgemetseld
of verlaagd tot stoelenbergplaats of stovenhok, toen zij nog prijkte in haar ouden
luister en geen leelijke betimmeringen en gestoelten beletten haar ruimte te overzien.
Haar bouw dagteekent uit het begin der 15de eeuw, en strekte ter vervanging van
een klein armoedig houten kerkje, alleen door visschers en kramers bezocht. Zooals
overal elders, ging het ook hier: in de opkomende steden, nog niet, of nauwelijks tot
bloei gekomen, verrezen kerkgebouwen, ruim, wijdsch, kostbaar, buiten verhouding
tot de draagkracht der gemeente. En vragen wij
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ons af, hoe was dat mogelijk, - dan is er maar één antwoord: het diepe godsdienstig
bewustzijn, de innige vroomheid, de frischheid en levenskracht dier wondervolle
tijden, zij waren het, die kathedralen deden verrijzen, zooals later tijden ze niet meer
hebben voortgebracht.
Een groot deel van het materiaal, voor den opbouw bestemd, werd door de burgerij
kosteloos geleverd, als boete, door geestelijke of wereldlijke overheid opgelegd. De
zoogenaamde ‘steenboeten’, d.i. de verplichte kostelooze levering van een bepaald
aantal baksteenen, waarvan het aantal tusschen 2000 en 100,000 varieerde, strekten
langzamerhand ter vervanging van de bedevaarten, welke als middel van boetedoening
buiten gebruik raakten. Ook dienden als zoodanig bijdragen in de kosten van
arbeidsloonen, en vooral ook de verplichting, zelve persoonlijk gedurende een zekeren
tijd aan den kerkbouw te arbeiden.

DE TORENSTRAAT (THANS).

Hoewel in 1412 met grooten ijver begonnen, werd de arbeid door verschillende
omstandigheden toch dikwijls onderbroken en was het gebouw eerst in 1513 voltooid,
op den toren na, waarvan de bouw, in 1449 aangevangen, door de burgerij geheel
belangloos werd verricht.
Jammer genoeg was de ijver niet geëvenredigd aan het overleg; voor het leggen
der fundeeringen in den weeken, moerassigen bodem, werden dunne elzen- en wilgen
paaltjes gebruikt. Zooals wij zien zullen, bleven de gevolgen niet uit. De toren was
juist opgetrokken tot op een hoogte van het kerkdak, (± 36 M), toen zich, in 1615,
reeds scheuren vertoonden en er gevaar begon te ontstaan voor verzakking. Op advies
echter van Hendrik de Keyzer en den stadsbouwmeester van Amsterdam, werd de
bouw toch voortgezet. Intusschen waren de tijden veranderd; de ijver der burgerij
was bekoeld, een zilverloterij, ten bate van den bouw gehouden, mislukte, gebrek
aan geld deed het werk zeer vertragen, zoodat de voltooing eerst in 1621 plaats had.
De toren was toen veel hooger dan tegenwoordig; met haar achtkante koepellantaren
en houten spits, beliep haar hoogte 318 voet, en behoorde zij daardoor tot de hoogste
van ons land (de toren der Nieuwe Kerk te Delft was slechts 2 voet hooger). Lantaren
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en spits werden in 1646 weder afgebroken, en vervangen door een veel lager steenen
bovenstuk, met wijzerplaat en stadswapen op de vier zijden, waardoor zij hare
tegenwoordige gedaante verkreeg. De hoogte bedroeg nu 202 voet = ± 63 M.
Gedurende een hevigen storm in 1650 gebeurde eindelijk, wat men eigenlijk al zoo
lang had gevreesd: de reeds overhellende toren zakte opeens 3½ voet over, doch
werd gelukkig in hare beweging gestuit door het kerkdak. In de kerk - het gebeurde
juist onder den Zondagmiddagdienst - veroorzaakten de neervallende steenen een
paniek. Het bezadigd optreden van den predikant voorkwam echter ongelukken.
Goede raad was nu duur. Onze 17de eeuwsche
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bouwmeesters waren echter voor geen kleintje vervaard, aan afbreken dachten zij
niet; zij hebben den steenen kolos eenvoudig recht gezet, een reuzenarbeid, die ons
met bewondering vervult voor den durf en de bekwaamheid der bouwmeesters van
dien tijd. Men begon met in 1651 den toren te schragen met 7 reusachtige eiken
masten, legde toen de grondslagen bloot, en verving de vergane dunne paaltjes door
500 zware greenen masten. Het zonderlinge feit deed zich toen voor, dat men vrij
onder den toren door kon loopen.
In 1655 begon eindelijk het gevaarlijkste deel van het werk, het rechtzetten
namelijk, waartoe men door middel van zware kettingen den toren aan de niet verzakte
zijde 3½ voet deed dalen, totdat hij op zijn nieuw gemetselde basement kwam te
staan.
Wanneer men bedenkt, welke bijna onoverkomenlijke moeilijkheden men te
overwinnen had, en hoe gebrekkig de hulpmiddelen nog waren, die den bouwmeesters
dier dagen ten dienste stonden, dan moeten wij wel eerbied gevoelen voor de mannen,
die dat uiterst moeilijke en gevaarvolle werk tot een goed einde brachten.
In van Reijn's ‘Geschiedenis van Rotterdam’, waaraan verschillende der hierboven
vermelde bijzonderheden zijn ontleend, is, omtrent de Kerk, haar bouw en haar
inrichting vóór en na de Hervorming nog veel wetenswaardigs te vinden. Het doel
van deze schets was echter minder de geschiedenis der Kerk te schrijven, dan wel
een overzicht te geven van het vele belangwekkende, dat zij bevat, en belangstelling
op te wekken voor Rotterdam's oudste kerkgebouw en haar monumenten. Moge dat
doel hiermede bereikt zijn, en onder de lezers menigeen worden opgewekt, bij een
bezoek aan de nijvere Maasstad, de bezichtiging van de St. Laurenskerk niet te
verzuimen!
's-G r a v e n h a g e , 20 Dec. '09.
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Minder bekende eetbare zwammen
door Johs. Ruys.
Wanneer men spreekt over eetbare paddenstoelen, denken de meesten aan morieljes
en champignons, enkelen die hun wieken over onze grenzen uitsloegen, weten dat
de cèpes of steinpilz (Boletus edulis) en de pfifferling ook eierpilz genaamd
(Cantharellus cibarius) voortreffelijke gerechten kunnen leveren, maar alleen zij die
de mycologie beoefenen en de zwammen willen leeren kennen uit dorst naar
wetenschap, tot streeling van het gehemelte of tot vulling van de maag weten dat ons
land ruim een honderdtal soorten herbergt, die niet alleen eetbaar maar veelal
smakelijk zijn.
Om nu over de genoemde zwammen iets te zeggen, ligt niet in mijne bedoeling;
de Ned. Myc. Vereeniging beschreef ze verleden jaar uitvoerig in een door haar
verspreide brochure, zoodat aan te nemen is dat belangstellenden daarvan op de
hoogte zijn.
Mijn plan is, om iets te vertellen van de minder bekende eetbare soorten die in
Frankrijk, Duitschland, Italië, Oostenrijk en Rusland vooral niet te vergeten, bij
duizenden ter markt worden gebracht en daar - evenals hier de verschillende groenten
- gretig koopers vinden.
Alvorens hiertoe over te gaan en er op te wijzen hoe jammer het is dat zulk een
gezond, krachtig en kosteloos te verkrijgen voedsel hier te lande grootendeels verloren
gaat, zal ik trachten iets tegen het misplaatst vooroordeel in te brengen.
Hoe menigmaal heb ik niet hooren zeggen, wanneer men mij een zooeven gevonden
veld-champignon zag oppeuzelen: ‘Moe kunt u zoo'n vies ding opeten, paddenstoelen
groeien immers op rottende bladeren en dood hout.’ Maar eilieve, waardoor groeien
uwe doperwtjes en tuinboontjes? Groeien die dan zonder mest en is d i e mest en
hetgeen de composthoop daaraan toevoegt dan minder vies dan rottende bladeren en
dood hout?
Hoe komt het dat uw bloemkool zoo welig groeit en vindt u den geur die zij bij
het bereiden verspreidt soms ook lekkerder dan de aroma die van paddenstoelen
uitgaat?

AMANITA MAPPA.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 20

En wat het voorkomen betreft, zou ik willen vragen, zijn dan aardappels en rottige
mispels zooveel mooier voor het oog dan de meeste paddenstoelen die tusschen mos
of donker gekleurde bladeren in het sombere bosch de bloemen vervangen?
Noch de groeiwijze, noch het uiterlijk geven aanleiding tot dit vooroordeel maar
het gevaar dat het gebruik van enkele soorten aanbiedt, is er de schuld van.
Het waarschuwend woord van ouders aan hun kinderen, gedurende eeuwen aan
geslacht op geslacht geuit, om toch die gevaarlijke dingen, waar giftige padden en
veneinige adders onder huizen, niet aan te raken, is zoo sterk (en vooral onder de
minder ontwikkelden) ingeworteld dat het nog jaren zal duren vooraleer de daglooner
zal besluiten om bij zijn aardappelmaal den geurigen en versterkenden Boletus te
voegen die naast zijn
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woning groeit ook al weet hij zeker dat zij tot de eetbare soorten behoort.
Wil men het vooroordeel tegen het gebruik van zwammen als voedsel wegnemen
dan leere men de kinderen op de scholen ten platten lande, waar veel zwammen
voorkomen, door aanschouwing van in gips gevormde en natuur getrouw geschilderde
modellen de eetbare van de giftige onderscheiden.
Om de doodelijk giftige Amanita's en Volvaria's van de heerlijke veld-champignons
te onderscheiden, is waarlijk geen hooge ontwikkeling noodig evenmin als
microscopisch onderzoek; een paar goede oogen is voldoende.

AMANITA, ONDEREIND VAN DEN STEEL.

Verder vermijde men de kussenvormige buiszwammen (Boletus) waarvan het
vleesch op de breuk blauw wordt, de mooie rood gekleurde (Russula), de met kringen
geteekende (Lactaria) en het gevaar is tot een minimum beperkt, daar de bittere en
scherp smakende van zelf waarschuwen; wil men nog meer zekerheid hebben dan
wende men zich tot het bestuur der Ned. Myc. Ver. of haar consuls die in elke
provincie gevestigd zijn.
Daar er nog velen onder de meer ontwikkelden zijn die beweren dat de
voedingswaarde van paddenstoelen weinig te beteekenen heeft, meen ik het niet
ondienstig om de onderzoekingen van Loesecke en Kohlrausch hier te vermelden.
Het eiwitgehalte bedraagt bij volwassen exemplaren van:
Psalliota campestris of de
veld-champignon

20.63%

Boletus edulis of eekhoorntjesbrood

22.82%

Boletus luteus

22.24%

Boletus bovinus

17.24%
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Cantharellus cibarius of eierzwam ook
hanekam genaamd

23.43%

Morchella conica, een morielje

36.25%

Bij jonge exemplaren die bovendien veel malscher zijn, bedraagt het bij:
Boletus edulis
Hoed
44.99%
Boletus luteus
Hoed
40.74%
Cantharellus cibarius.
Hoed
27.77%

Steel
29.87%
Steel
32.57%
Steel
28.35%

Opmerkelijk is het verschijnsel dat het eiwitgehalte van hoed en steel zoo zeer
verschillen.
Ook het gehalte aan voedingszouten is groot, het bedraagt bij:

Boletus edulis

%
6.22

Boletus luteus

6.39

Boletus bovinus

6. -

Cantharellus cibarius.

8.19

Deze opgaven gelden voor gedroogde zwammen; bij versch geplukte wordt de
hoeveelheid aan voedingszouten op ½ à 2% aangenomen hetwelk toch nog een
gunstige verhouding tot vleesch geeft daar dit niet meer dan 1½% bevat.
Wanneer men nu het groot aantal paddenstoelen ziet die in de verschillende werken
als eetbaar worden genoemd, dan komt men tot de ontdekking dat de giftige en
onverteerbare in de minderheid zijn.
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LEPIOTA, PARASOLZWAM.

Maar daar het begrip van eetbaarheid zeer rekbaar is en alles wat eetbaar is, nog
niet lekker smaakt, geloof ik dat er velen bij zijn die liever als ‘onschadelijk’ hadden
moeten vermeld worden.
Een beschrijving te geven van al de zwammen die door wijlen den beroemden
Franschen mycoloog Dr. M.L. Quélet in zijn ‘Aperçu des qualités utiles ou nuisibles
des champignons’ als eetbaar worden genoemd en door hem zelven genuttigd werden,
zou te veel van Elsevier's kolommen gevergd zijn en ik wil mij dan ook bepalen tot
het bespreken van enkele paddenstoelen die niet alleen door genoemden geleerde
maar ook door andere schrijvers als Gillet, Roland, Bigeard, Guillemin, Dumée,
Wünsche, Michael enz. als uitstekend worden vermeld.

ARMILLARIA MELLEA-FR.

Alvorens nu tot de beschrijving van die délicatessen over te gaan, moet ik hen die
geen studie van zwammen maakten of, anders gezegd, niet aan mycologie deden,
ten sterkste ontraden om de door hen verzamelde zwammen te gebruiken zonder die
vooraf aan een deskundige te hebben vertoond. Heeft men ze nu goed bekeken en
de botanische kenmerken getoetst aan het door mij daarvan vertelde dan behoeft
voor het vervolg geen angst meer te bestaan.
Men onthoude echter dat zwammen evenals visch bizonder spoedig aan bederf
onderhevig zijn en binnen vier en twintig uren moeten gegeten worden, dat jonge
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exemplaren malscher en gemakkelijker te verteren zijn dan oude, en zwammen die
door insecten aangetast of door maden bezet zijn, werpe men weg. Verder mogen
plaatzwammen of agaricaceeën, indien men niet volkomen van zijn kennis overtuigd
is, nimmer worden afgesneden, men ontgrave ze of draaie ze los opdat het einde van
den steel te zien is.
Eindigt deze in een knol waar een zak omheen zit òf heeft zij een verhoogden kant
òf is zij bedekt met bultjes en vezels die wijzen op een verganen zak, dan heeft men
te doen met een der soorten van de doodelijk giftige geslachten Amanita of Volvaria.
(Zie afb. bl. 238 en 239).
Velen zijn nog van meening dat giftige zwammen zich verraden door het
meêkooken van een ui of zilver voorwerp; in het geval dat de zwam giftig is, zou de
ui bruin worden en het zilver zwart aanslaan.
Men verlate zich hier n i m m e r op, daar het bruin worden van den ui en het
aanslaan
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van het zilver het gevolg is van zwavelverbindingen en hierdoor alleen wordt
aangetoond dat de te nuttigen zwammen niet meer frisch zijn.
Proeven hebben bewezen dat niet meer frissche, gekweekte champignons (Psalliota)
dezen aanslag op het mede gekookte zilver veroorzaakten en pas geplukte vergiftige
(Amanita), het zilver niet aantasten.
En hiermede heb ik zoowat alles gezegd waarop dient gelet te worden en kunnen
zij die deze wenken in acht nemen, overgaan tot het gebruiken van den reus onzer
paddenstoelen de:
L e p i o t a p r o c e r a - een der weinige die onder zijn Hollandschen naam van
parasol-paddenstoel algemeen bekend is, en werkelijk, zijn groote uitgespreide hoed,
staande op een flinken steel met knop, doet aan een miniatuur zonnescherm denken.
De hoed van deze, ook in onze tuinen op zandigen bodem, gedurende zomer en herfst
veel voorkomende zwam is roomkleurig met een donkerbruine verhooging in het
midden en verder geheel en al met grijsbruine schubben bedekt. Deze schubben zijn
niet zooals bij de Amanita's er op geplakt, omdat zij bij dat geslacht overblijfsels zijn
van den gescheurden zak om den voet van den steel, maar ontstonden door scheuring
van den opperhuid tengevolge van de ontwikkeling van den hoed, zij behooren er
dus toe en kunnen er niet worden afgeveegd.

CLITOCYBE (LACCARIA) LACCATA-FR.

TRICHOLOMA PERSONATUM.
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De hoed die somtijds 25 cM. breed kan worden, is tegen den onderkant voorzien
van talrijke witte plaatjes, die aan den rand breeder zijn dan bij den steel, waarvan
zij een eindje af staan.
De steel is eenkleurig met den hoed en door de plaatsing der schubben gelijkende
op een slangenhuid, hij is knolvormig, soms 30 cM. lang en versierd met een stevigen
witten ring die veelal los en beweegbaar is. Het vleesch dezer zwam geeft, vooral
wanneer haar hoed nog niet ontplooid is en zij op een trommelstok gelijkt, een
smakelijk gerecht. De steel, die taai is, gebruike men niet.
Andere soorten van dit geslacht als ‘e x c o r i a t a ’ met grooter bruine plek in het
midden, ‘g r a c i l e n t a ’ met bijna geen knol aan den steel en beiden met een hoed
die niet grooter dan 12 cM. wordt, zijn eveneens eetbaar doch komen minder voor.
A r m i l l a r i a m e l l e a , een in Duitschland als Hallimasch algemeen bekende
en ook hier overal voorkomende zwam heeft een bolronden, later uitgespreiden hoed
met omgekrulden rand. Hij is honigkleurig tot roodbruin, veelal kleverig en bedekt
met

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 20

242
zwartachtige schubbetjes die evenwel kunnen ontbreken daar veelvuldige regens ze
afspoelen. De okerkleurige steel is veel langer dan de hoed breed is, bereikt dikwijls
een lengte van 20 cM., is gevuld, vezelig, taai, van onderen iets dikker en bovenaan
gestreept.
De witte, stevige en duurzame ring bevindt zich vlak onder de plaatjes die iets
langs den steel afloopen, eerst wit, later vleeschkleurig en soms roodachtig gevlekt
zijn. De zure, scherpe smaak van het vleesch verdwijnt door de toebereiding, zoodat
het door velen gegeten wordt.
Aan den voet van boomstammen, stronken, en op wortels is deze zwam, die hoogst
schadelijk is voor de boschcultuur, vooral in September overal te vinden. Zij groeien
dicht op elkaar en door de vallende sporen der hooger staande, zien de daar onder
groeiende er bepoederd uit.

CLITOCYBE NEBULARIS.

T r i c h o l o m a n u d u m trekt door zijn bruinachtig-violetkleurigen hoed
waartegen de aanvankelijk violetkleurige, dicht opeen staande plaatjes prachtig
uitkomen, veler aandacht. Hij bereikt een grootte van 10 cM., is glad en vochtig met
dunnen omgebogen rand. De steel is eenkleurig met den hoed, stevig, gevuld, van
boven meelachtig bestoven en onderaan iets gezwollen. De ring ontbreekt.
Het licht violette vleesch is zacht van smaak en riekt naar vruchten.
Zij is gedurende het najaar, vooral in naaldbosschen door het geheele land te
vinden. Een aanverwante soort ‘p e r s o n a t u m ’ die tot 15 cM. groot wordt en ook
in andere bosschen, in tuinen en op grazige plekken langs wegen te vinden is, wordt
eveneens gegeten.
T r i c h o l o m a e q u e s t r e is evenzeer een mooi gebouwde paddenstoel met een
gelen, middenin bruin getinten hoed die gewoonlijk 10 cM. breed is.
De breede, goudgele plaatjes staan dicht opeen, zijn bij den steel afgerond en
scherp aan den rand. De steel zonder ring is onderaan iets dunner, gevuld, iets lichter
van kleur dan de hoed, glad, fijn geschubd en 4 à 6 cM. lang. Het vleesch is geelwit
en sappig. Zij is van Juli tot October in onze naaldbosschen te vinden doch komt niet
overal voor.
Van het geslacht Tricholoma zijn nog verschillende soorten eetbaar maar daar de
besten wit zijn en dit misschien verwarring zou kunnen geven met giftige, achtte ik
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het beter die niet te bespreken maar ze te laten staan voor hen die meer in de
mycologie zijn doorgedrongen.
C l i t o c y b e n e b u l a r i s is een stevig gebouwde zwam met een donker of licht
grijzen hoed die eerst bolrond en later vlak is met een verhooging in het midden; de
rand is naar binnen omgerold; de breedte wisselt af van 8 à 12 cM. De witachtige
plaatjes staan dicht opeen, zijn scherp aan de uiteinden en loopen langs den steel
omlaag. De niet beringde steel is gevuld, loopt naar beneden dikker toe en heeft een
lengte van 4 à 8 cM. Het witte vleesch dat zelden door insecten aangestoken is, riekt
naar meel. Tot laat in den herfst is zij, veelal kringen vormend, onder hakhout op
afgevallen bladeren in groot aantal bijeen te vinden.
C l i t o c y b e (L a c c a r i a ) l a c c a t a . Geen paddenstoel komt onder zooveel
vormen en kleuren voor als de hier genoemde, zoodat men dikwijls twijfelt of het
niet verschillende zijn. Men vindt ze violet, bruinachtig violet
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en roodbruin, veelal fijn wit bepoederd - dan is haar hoed halfrond - ook weer
ingedrukt met golvenden of gladden rand, terwijl de breedte afwisselt tusschen 2 à
5 cM. De plaatjes zitten tegen den steel aan, zijn dik, staan wijd uiteen, zijn violet
of roodbruinachtig van kleur en later door de sporen wit bepoederd. De meestal
gebogen steel, zonder ring, heeft een lengte van soms 10 cM. is eenkleurig met den
hoed en onderaan met een wit of violetkleurig dons bedekt. Het aangenaam riekende
vleesch heeft een violetachtige kleur. In allerlei bosschen is deze zwam gedurende
den zomer en den herfst tusschen mos en gras algemeen te vinden.
M a r a s m i u s o r e a d e s . De hoed die eerst kegelvormig en later uitgespreid is
met een bult middenin, heeft een lichtbruine kleur met flauw gestreepten rand en een
breedte van 3 à 5 cM. De weinig talrijke plaatjes staan wijd uiteen, zijn breed,
ongelijk, witachtig of licht reebruin.

COPRINUS COMATUS.

De gevulde steel is taai, nooit langer dan 7 cM. gekleurd als de hoed en met een
fijn witachtig vilt bedekt. Het witte, dunne vleesch riekt aangenaam en heeft een
bijzonder aangenamen smaak. Zij laat zich uitstekend drogen en is als kruiderij bij
vele gerechten zeer gezocht; gedroogde exemplaren hebben meer aroma dan de
versch gebruikte.
Men vindt haar tot dat de vorst invalt in het gras langs wegen, in weiden, meestal
in groote kringen, door het geheele land.
P a x i l l u s i n v o l u t u s is de naam van een lichtbruine paddenstoel met een
vleezigen, bolronden, middenin gedeukten hoed, die een breedte kan hebben van 6
à 10 cM. en dadelijk te herkennen is aan den dikken omgerolden rand. De plaatjes
zijn talrijk, scherp aan beide einden, ongelijk, veelal door aderen onderling verbonden
en eenkleurig met den hoed.
Kenmerkend voor deze zwam is het gemakkelijk loslaten der plaatjes, men kan
ze met den vinger wegvegen, en verder veroorzaakt de druk der vingers donkerbruine
plekken. De gevulde steel ziet er stevig uit, is bovenaan iets dikker en vuil geel of
bruinachtig van kleur.
Het geelachtige vleesch is zacht en aangenaam van reuk en smaak
In den zomer en in den herfst is zij langs slooten en wegen, in bosschen en tuinen
overal in grooten getale te vinden.
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Een andere vorm de P a x : a t r o t o m e n t o s u s heeft den steel met een
donkerbruine, fluweelachtige stof bekleed; deze soort is niet algemeen en daar zij
volgens sommigen eetbaar en volgens anderen verdacht is, gebruike men haar liever
niet.
C o p r i n u s c o m a t u s . De hoed dezer sierlijke zwam heeft aanvankelijk een
cylinder-vormige gedaante, spreidt zich uit en gelijkt dan op een klok. Hij heeft een
hoogte van 7 à 8 cM. bij een breedte van 4 à 5 cM.
Hij is geheel en al met witte afstaande pluizen bedekt die eerst wit zijn, later krijgt
hij een rose tint terwijl de onderkant meer en meer zwart wordt, de top is geelachtig,
de rand gestreept.
De talrijke plaatjes zijn dun, zeer breed, eerst rose en dan zwart, om te vervloeien
tot een zwarte op inkt gelijkende vloeistof.
De zeer lange (12 à 15 cM,), holle, witte, glimmende steel die gemakkelijk van
den hoed te scheiden is, is onderaan gezwollen en omgeven door een' lossen ring die
dikwijls omlaag valt.
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Het vleesch is wit en, wanneer de zwam nog jong is en niet ontplooid, bijzonder
smakelijk. Gedurende den herfst komt zij algemeen voor in weiden, langs wegen en
vooral daar waar de grond flink bemest is.
C o p r i n u s o v a t u s , een aanverwante soort met anderen hoedvorm is eveneens
eetbaar.
De hier besproken paddenstoelen behooren allen tot de groote familie der
Agaricaceeën of Plaatzwammen, aldus genaamd omdat de onderzijde van den hoed
bezet is met plaatjes of lamellen die als spaken van een wiel naar den steel toeloopen
en waarlangs de sporen of het zaad zich ontwikkelen. De soorten die nu behandeld
zullen worden, zien er heel anders uit, hun hoeden gelijken meer op kussens en tegen
den onderkant ontwaren wij een onnoemelijk aantal gaatjes of poriën.
Deze gaatjes zijn de uiteinden van buisjes waarin bij deze zwammen-familie de
sporen ontstaan en waarnaar zij Polyporaceeën of Buiszwammen worden genoemd.
Behalve de tot de geslachten Boletus en Fistulina behoorende paddenstoelen zijn de
andere geslachten dezer familie door hun hout-, kurk- of lederachtige samenstelling
als voedsel ongeschikt.
Van het geslacht Boletus waartoe het bekende eekhoorntjesbrood behoort, waarvan
in den aanvang van dit opstel even gewaagd wordt, zijn vele soorten eetbaar. Als
regel kan gelden dat die met bruinen of bruingelen hoed, witte of gele (wanneer zij
groen zijn, is de zwam niet smakelijk meer) poriënlaag, zonder rood aan den steel
en waarvan het vleesch bij het doorbreken niet onmiddellijk blauw wordt, eetbaar
zijn.
Eén, d e B o l e t u s f e l l e u s , gelijkt bijzonder veel op het eekhoorntjesbrood
(B. edulis) maar de hoed is nooit zoo donker, doch licht en later roodbruin, terwijl
de rose, uitpuilende poriënlaag en de bittere smaak haar kenmerken.
Zij die nog niet voldoende geoefend zijn om het verschil tusschen deze twee soorten
te zien, kunnen door het proeven van een stukje vleesch, dat na de ontdekking der
bittere smaak verwijderd wordt, de soort vaststellen.
De zwammen van het geslacht Boletus hebben een vleezigen, kussenvormigen
hoed waartegen aan zich de buisjeslaag bevindt die gemakkelijk van het hoedvleesch
te verwijderen is. De steel is gevuld en staat midden onder den hoed. Behalve een
soort, de B. p a r a s i t i c u s , die, zooals haar naam reeds zegt, parasiteert, groeien
allen op den grond.

COPRINUS COMATUS.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 20

Als type van dit geslacht kan het meermalen genoemde eekhoorntjesbrood (B.
edulis) gelden, en verschillen de anderen hiervan door meer of minder bolvormigen
hoed, langer en dan dunner, korter en dan dikker steel, in hoofdvorm komen zij met
elkander overeen. Men zal moeielijk een ander soort zwam voor een Boletus aanzien,
iets wat bij de Agaricaceeën wel kan voorkomen.
Alle eetbare soorten van dit geslacht uitvoerig te behandelen, zou te ver voeren
en daarom meen ik te kunnen volstaan met het opnoemen der kenmerkende
eigenschappen van de verschillende Boleti met bruinen of bruingelen hoed, gele
poriënlaag, die later groen wordt en voorzien van stelen die geen rood vertoonen.
B. l u t e u s heeft een zeer kleverigen hoed 5 à 12 c.M.; de steel is met een ring
versierd waarboven hij bruin gestippeld is. Zij
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groeit van Juli tot October in allerlei bosschen doch het meest in die van naaldhout.
B. f l a v u s bezit eveneens een kleverigen hoed 5 à 14 c.M. en een beringden steel,
doch hier is de steel boven den ring van een fijn netwerk voorzien; ook deze soort
is in dennenbosschen te vinden maar het liefst onder lariksen gedurende het einde
van den zomer tot October.
B. f l a v i d u s heeft een geelachtigen, kleverigen, 2 à 5 c.M. breeden hoed, die
door een minder dikken steel gedragen wordt; boven de slijmerige ring bevinden
zich kleverige, witachtige kliertjes. Zij is van Augustus tot September op vochtige
plekken in naaldbosschen algemeen te vinden.

BOLETUS EDULIS, EEKHOORNTJESBROOD.

B. g r a n u l a t u s . Haar hoed is 5 à 6 c.M. breed, met een taaie, kleverige massa
bedekt en de niet beringde steel bovenaan met korreltjes bedekt. De poriënlaag laat
veelal een melkachtig vocht vloeien, dat opgedroogd zijnde kleine korreltjes vormt.
In naaldbosschen, op zandigen bodem, van Juni tot October, eenzaam of in troepen
te vinden en vrij algemeen voorkomend.
B. b a d i u s bezit geen ring; de hoed is 5 à 15 c.M. breed, de veelal gebogen steel
is bruinachtig bepoederd, de poriënlaag krijgt door drukking groene plekken. Het
vleesch kleurt zich een weinig blauw boven de buisjeslaag wanneer het gebroken
wordt. Van Juli tot October in zandige streken algemeen in naaldbosschen te vinden.
B. b o v i n u s heeft een lichtbruin-roestkleurigen hoed, die 5 à 9 c.M. breed, in
drogen tijd glimmend en bij vochtig weêr kleverig kan zijn; hij heeft de eigenschap
van zeer buigzaam te zijn. De rand is golvend. De steel is eenkleurig met den hoed
maar onderaan een weinig rood getint. In naaldbosschen vrij algemeen in troepen
voorkomend.
B. s c a b e r is van alle Boleti onmiddellijk te onderscheiden door haar vrij langen,
grijzen, niet buikigen steel, die vlokkig en geschubd is. De 5 à 12 c.M. breede hoed
kan ook aschgrauw voorkomen en is dikwijls met vezeltjes bedekt. Het zachte, witte
vleesch kleurt zich iets zwartachtig door de lucht. Van Juli tot October op
beschaduwde plekken in allerlei bosschen en daar waar berken groeien zeker te
vinden; komt door het geheele land voor en is overal gemeen.
B. v e r s i p e l l i s is met zijn roodachtigen of oranjekleurigen 5 à 12 c.M. breeden
hoed een zeer mooien paddenstoel; de niet buikige, lange steel is witachtig en met
zwarte schubbetjes bedekt. Het vleesch wordt door de lucht eerst violet en dan
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blauwachtig zwart. Zij komt, meestal in groot aantal, in berkenbosschen voor, doch
is niet algemeen.
B. i m p o l i t u s heeft een niet kleverigen maar vlokkigen, later korreligen hoed.
De steel is fijn behaard, soms met roodachtigen kring aan den top. Het vleesch is wit
geelachtig onder de opperhuid. In zomer en herfst is zij in eiken- en naaldbosschen
te vinden doch niet algemeen.
F i s t u l i n a h e p a t i c a . Geen zwam die meer de aandacht trekt dan deze, en
geen wonder, zij gelijkt op een stuk bloederig, rauw vleesch waarom zij dan ook den
naam van boombiefstuk en leverzwam gekregen heeft.
Het is een dikke, sappige, vleezige massa van een bloedroode of roodbruine kleur
en veelal met wratjes bedekt. Zij bereikt een grootte van 12 tot soms 40 cM. en is
met een korten steel aan stammen van meestal oude boomen, voornamelijk van eiken
be-
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vestigd. Het vleesch is zacht, rood wit gestreept en laat door drukking een rood sap
vloeien.
Van Augustus tot November komt zij vrij algemeen voor en is voor velen een
lekkernij.
Van de familie der Polyporaceeën of Buiszwammen zijn nog enkele, tot het geslacht
Polyporus behoorende soorten, als eetbaar genoemd, maar daar zij door hun
houtachtige substantie zeker niet tot de smakelijkste zullen behooren, heb ik gemeend
ze maar niet te moeten bespreken en liever over te gaan tot het beschrijven van een
paar paddenstoelen die geen plaatjes of buisjes tegen den hoed vertoonen, maar waar
deze bedekt is met stekels.
Zij behooren tot de familie der Hydnaceeën of Stekelzwammen waarvan de
vleezige, kurk en lederachtige soorten met of zonder steel, op den grond of op dood
hout groeien, en waarbij de sporen op stekels, pennen, wratten of andere
verhevenheden ontstaan.

BIEFSTUKZWAM, FISTULINA HEPATICA.

Niet alle soorten van deze familie hebben den bekenden paddenstoelen vorm,
sommigen doen daar zelfs in het geheel niet aan denken en gelijken meer op droge
korsten.
H y d n u m r e p a n d u m is een flink gebouwde zwam waarvan de hoed, die
dikwijls een breedte van 15 cM. bereikt, lichtgeel is met rose gloed, golvend, vleezig
en tegen den binnenkant bedekt met breekbare, ongelijke, met den hoek eenkleurige
en eenigszins afloopende stekels.
De gevulde, dikke, veelal scheef onder den hoed staanden steel, is onderaan
gezwollen en van gelijke kleur als deze, waarin hij als het ware verloopt.
Zij is van Juli tot November in allerlei bosschen te vinden en jong zijnde een zeer
smakelijke zwam, die zelden door insecten aangestoken is.
H y d n u m i m b r i c a t u m is de andere eetbare van dit geslacht die nog jong
zijnde eveneens door liefhebbers zeer gewild is.
De hoed van deze, in onze naaldbosschen vrij algemeen voorkomende paddenstoel
is vleezig met golvenden, dunnen rand, donkerbruin gekleurd en kringvormig met
donkerder, afstaande schubben bedekt, dikwijls bereikt zij een grootte van 18 cM.
Hij wordt gedragen door een korten, dikken, grijsachtigen steel die met hem ineen
loopt en gedeeltelijk met scherpe, vuilwitte, dicht opeen staande stekels bedekt is.
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In het einde van den zomer en in den herfst komt zij in ons land vrij algemeen en
soms in groot aantal voor.
C r a t e r e l l u s c o r n u c o p i o i d e s . Bij het lezen van dezen naam zullen velen
zeggen ‘al is deze eetbaar, dan heeft men er toch niets aan’ en wel omdat deze zwam
als zeer zeldzaam bekend is en tot verleden jaar alleen, voor zooveel men wist, bij
Leiden gevonden was.
Sedert het bestaan der Ned. Myc. Ver., eene vereeniging die zich de studie der
Nederlandsche zwammen en die van zijn koloniën ten doel stelt, wordt ons land door
haar leden op alle plaatsen doorzocht en is gebleken dat ‘de hoorn des overvloeds’
zooals de Franschen haar noemen in het oosten van Overijssel zoo'n groote
zeldzaamheid niet is.
In Frankrijk en Duitschland komt zij algemeen in groote troepen voor in zomer
en herfst en meestal onder hakhout, in beuken-bosschen op vochtigen bodem.
Het is een fraaie trompet- of trechtervormige zwam met golvenden, omgebogen
rand, zwartachtig bruin van kleur, donkerder gestipt en fijn geschubd. De steel die
meer op een buis gelijkt, loopt naar beneden smaller toe, is
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geplooid en grijs-lilakleurig. De geheele zwam bereikt een hoogte van 12 cM. Versch
gebruikt is zij niet bizonder smakelijk maar in gedroogden toestand overtreft zij
volgens velen de zoo zeer gezochte Morieljes; in de Halles te Parijs is zij dan ook
een gewild artikel.
C l a v a r i a f l a v a behoort tot de familie der Clavariaceeën of Knotszwammen
en wel omdat enkele harer geslachten de vorm van een knots hebben. De vorm der
hier genoemde zwam doet echter geenszins aan dat wapen denken, ook niet aan het
plantaardig voorwerp dat paddenstoel heet, maar gelijkt meer op koraal; vandaar dat
sommige Duitsche mycologen dit geslacht ‘corallium’ noemen.
Het is een mooie lichtgele zwam, die bestaat uit een groot aantal weder vertakte
takken en takjes die alle in twee stompe punten eindigen en uit een witten, vleezigen
stronkvoortspruiten.
Het witte vleesch is zeer smakelijk en riekt naar champignons.

HYDNUM IMBRICATUM.

Zij is zeer breekbaar, bereikt dikwijls een hoogte van 12 cM. bij een breedte van
16 cM. en is in schaduwrijke bosschen in zomer en herfst vrij algemeen in ons land
te vinden.
Zoo lang zij jong is, kan zij gegeten worden en moet dan zelfs zeer smakelijk zijn,
later krijgt zij een bitteren smaak en zou dàn gegeten, verstorend op maag en
ingewanden kunnen werken.
Ook de andere soorten van dit geslacht waarvan geen een als giftig te boek staat,
zijn, niet meer jong, moeielijk te verteeren; in alle geval blijkt het een zware kost te
zijn, dus voor zwakke magen ongeschikt.
S p a r a s s i s c r i s p a gelijkt veel op de zooeven behandelde C l a v a r i a f l a v a ,
maar hier zijn het geen vertakte takjes die in stompe of knotsvormige punten uitloopen,
maar blaadjes, die in allerlei richtingen over elkander heen liggen; zij gelijkt meer
op een bloemkool dan op een koraalgewas.
Evenals bij de C l a v a r i a f l a v a ontspruiten ook bij deze zwam de vuilwitte of
roomkleurige blaadjes uit een dikken, witten, vleezigen stronk.
Zij groeit van Augustus tot half October, voornamelijk in naaldbosschen, kan
kolossale afmetingen aannemen en is in Duitschland, waar zij veel voorkomt, een
zeer gezocht en smakelijk voedsel.
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In ons land was zij tot het vorig jaar alléén bij Velp en Ede gevonden, doch in den
laatsten herfst is zij ook aangetroffen bij de Lage Vuursche en Zeist.
L y c o p e r d o n g e m m a t u m is een zwam van geheel anderen vorm dan de
voorgaande, ofschoon toch iedereen haar dadelijk paddestoel zal noemen, wat bij
het vinden van een vertakte Clavaria of Sparassis niet altijd het geval zal zijn. Hier
is van een eigenlijken hoed geen sprake; plaatjes, buisjes of stekels zoekt men
tevergeefsch. Het vruchtlichaam gelijkt op de knop van een flesch, is wit, dan
geelachtig en het bovenste dikkere deel is met korreltjes en zeer breekbare puntjes
bezet.
Jong zijnde, is zij met een wit merg (sporenklos of gleba) gevuld, hetwelk
langzamerhand in een olyfbruin poeder verandert, om rijp zijnde door een inmiddels
boven in den top ontstaan gaatje, te kunnen wegstuiven. Zij bereiken een lengte van
7 c.M., hebben dikwijls een breedte van 5 c.M. en zijn gedurende zomer en herfst in
weilanden en bosschen algemeen te vinden. Wanneer zij jong zijn en het merg helder
wit is, kan men ze nuttigen.
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LYCOPERDON GEMMATUM-BATSCH.

Behalve de hier besproken zwam zijn nog enkele van de familie der
Lycoperdaceeën of Stuifzwammen eetbaar en wel de L y c . c a e l a t u m die meer
een peervorm heeft, met vierkante wratjes bedekt en grooter van stuk is.
L y c o p e r d o n B o v i s t a , door andere inwendige samenstelling niet kunnende
gerangschikt worden bij het geslacht van dien naam, ontving om reden van haar
groote gelijkenis daarmede Bovista als soortnaam. Haar vorm is volkomen gelijk
aan de zwammen van het geslacht Bovista, ook heeft zij dezelfde groei-plaatsen;
alleen overtreft zij hen in grootte, daar exemplaren van 5 K.G. zwaarte geen
zeldzaamheden zijn.
Ook die van het geslacht Bovista, de op eieren gelijkende zwammen met gladden
opperhuid en zonder iets dat op een steel gelijkt, kunnen gegeten worden zoolang
het zich binnenin bevindende merg nog sneeuwwit is. In ons land komen hiervan
twee soorten voor, als:
B o v . p l u m b e a , ter grootte van een hazelnoot, kogelrond en wit.
B o v . n i g r e s c e n s , een kogelronde of eivormige, wit, dan geel en later
zwartachtig gekleurde zwam die een breedte van 6 c.M. bereikt.
De zwammen van het geslacht Scleroderma, die giftig zijn, hebben veel
overeenkomst met de hiervoor genoemden, doch zijn dadelijk te onderscheiden door
den meer ontwikkelden steel, de rood-bruinachtige gele kleur en de wratjes of
schubben die hen bedekken.
Het witte merg, dat spoedig in een blauwzwarte, grijs gemarmerde massa verandert,
heeft bij deze soorten een zeer sterken geur. De beide in ons land voorkomende
soorten worden meer langs wegen en in bosschen dan in weiden of gazons
aangetroffen.
Tot de laatste der hier te behandelen familie, die der Helvellaceeën, behoort het
geslacht Morchella, voor de meesten beter bekend onder den naam Morielje en om
zijn algemeene bekendheid hier dus voorbij gegaan.
Het geslacht Helvella levert een paar zwammen, die door hun vreemde vormen
veler aandacht trekken en g e k o o k t een smakelijk gerecht verschaffen.
Ik drukte hier op het woord gekookt, omdat velen de gewoonte hebben om in het
veld zijnde, zwammen rauw te gebruiken, en dit met deze ten zeerste moet ontraden
worden. Helvella's bezitten namelijk een zuur (Acidum Helvellicum), dat bij de
minste verwarming vervliegt, waardoor zij dus onschadelijk zijn, maar hetwelk bij
het eten van ongekookte zwammen hoogst ernstige gevolgen zou kunnen hebben.
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H. l a c u n o s a is een fraaie, grillig gevormde zwam; nimmer vindt men twee
gelijke exemplaren. De 2 à 6 c.M. breede hoed is aschkleurig, ook wel zwart, en
bestaat uit verschillende geplooide en gerimpelde lobben. Hij rust op een stevigen
steel, die er al even vreemd uitziet en van onder tot boven over de geheele lengte
gegroefd en geplooid is. Hij bereikt een lengte van 7 c.M., is niet veel dunner dan
de hoedbreedte en vuilwit of donker aschgrijs gekleurd. De smaak dezer zwam doet
eenigszins aan Morieljes denken. Volgens sommige auteurs komt zij ook in de lente
voor, maar schrijver van dit opstel heeft ze alleen in den nazomer en
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herfst aangetroffen en wel in gras of mos, langs wegen, op open plekken in bosschen,
aan slootkanten alsook bij rottende stronken. Zij komt door het geheele land voor,
is nergens menigvuldig maar ook niet zeldzaam.

HELVELLA CRISPA-FR.

H. c r i s p a is even vreemd gevormd als de vorige doch slanker en met een
witachtig gelen hoed getooid. Deze hoed bestaat gewoonlijk uit drie of vier
onregelmatige, dunne lobben, die naar verschillende zijden geplooid zijn. De steel
is dik, stevig, onderaan een weinig buikig, diep gegroefd, wit tot geelachtig gekleurd,
5 à 10 c.M, lang en 1 à 3 c.M. dik. Zij smaakt als de vorige en groeit op dezelfde
plekken, doch niet op stronken en komt menigvuldiger voor dan ‘crispa’.
Om hen die nimmer in het buitenland verkeerden en misschien niet kunnen geloven,
dat paddenstoelen daar niet als lekkernij door enkele, maar als voedsel gebruikt
worden, een idee te geven van de enorme hoeveelheid die daar genuttigd wordt, diene
dat te Lausanne met eene bevolking van 60,000 zielen van 11 April tot 23 December
1908, 5461 manden met 61 verschillende soorten ter markt werden verhandeld.
Zooals te voren gezegd, en ook omdat ik het voor den mycophaag of zwammeneter
beter acht weinig soorten goed dan veel slecht te kennen, meende ik met de door mij
behandelde te kunnen volstaan en eindig dit opstel met den wensch, dat het bij velen
den lust heeft opgewekt om meer van deze interessante kinderen van Flora te willen
weten.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 20

250

De Fransche overheersching
door C.F. Gijsberti Hodenpijl.
I.
Opmerkingen van Fransche zijde over Holland. Laatste avond van Koning
Lodewijk op het Paviljoen te Haarlem. 's Konings vertrek. De annexatie.
Komst van Lebrun en andere autoriteiten. Grieven van voorname
Hollandsche ambtenaren.
Het jaar 1810 en de daaropvolgende drie jaren mogen wel tot de somberste uit de
annalen onzer vaderlandsche historie worden gerekend. - Immers maakte de Spaansche
dwingelandij ons tot martelaren, de Fransche bracht ons de slavernij. Echter dient in
het oog te worden gehouden dat de Napoleontische overheersching niet storend op
de ontwikkeling van ons land heeft gewerkt, terwijl zonder het krachtig ingrijpen
van den Imperator Rex de toestanden zich allicht veel langzamer zouden hebben
ontwikkeld.

BORSTBEELD VAN KONING LODEWIJK NAPOLEON IN HET STEDELIJK MUSEUM TE HAARLEM,
VERVAARDIGD DOOR JACOB HAGBOLT (1775-1849). IN 1865 AAN DE GEMEENTE ALDAAR GESCHONKEN
DOOR DEN HEER CONRAD BUSKEN HUET.

De staatkundige gebeurtenissen, waartoe we ook mogen rekenen den inval der
Engelschen in Zeeland in 1809, bewogen koning Lodewijk ons vaderland te verlaten,
nadat hij daarover slechts vier jaar had mogen regeeren. Aan goede bedoelingen
ontbrak het dien vorst niet, want hij wilde regeeren als roi-souverain en vóór alles
Hollander zijn. Koning van Holland, moest hij echter als prefect van zijn keizerlijken
broeder optreden en diens wil uitvoeren, zoodat hij meer het werktuig van den
imperator dan zelfstandig staatshoofd was.
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Tegen de uitdrukkelijke begeerte van zijn keizerlijken broeder liet Lodewijk den
koophandel tusschen ons land en Engeland oogluikend toe en haalde zich het
ongenoegen van Napoleon dusdanig op den hals, dat deze hem meermalen aanduidde
met den naam van ‘Hollandschen sluiker’. Reeds bij de opening der vergadering van
het Wetgevend Lichaam, op 3 December 1809 over Holland sprekende zeide Napoleon
I; ‘dat dit land gelegen tusschen Engeland en Frankrijk door beide bekneld werd, dat
het inderdaad een débouché was van de groote rivieren van zijn gebied; dat
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het noodzakelijk was hierin veranderingen te brengen, daar de veiligheid zijner
grenzen en het belang beider landen zulks op een gebiedende wijze vorderen’. Dan,
als ware deze voor Holland weinig bemoedigende taal nog niet genoeg, zoo werd
door den Franschen minister van Binnenlandsche Zaken, in zijne redevoering van
den 13en d.a.v. in de Wetgevende Vergadering gehouden gezegd: ‘dat Holland
inderdaad

HET PAVILJOEN TE HAARLEM ANNO 1806, NAAR EENE TEEKENING IN O.I. INKT VAN F.A. MILATZ.
OMSTREEKS 1788 WERD DIT HUIS IN ITALIAANSCHEN STIJL GEBOUWD VOOR REKENING VAN DEN
AMSTERDAMSCHEN BANKIER HENRI HOPE. IN 1808 WERD HET DOOR KONING LODEWIJK NAPOLEON
VOOR

f 300.000 AANGEKOCHT.

een gedeelte van Frankrijk was, want dat men dit land feitelijk zou moeten noemen
‘het aangespoelde slib van den Rijn, de Maas en de Schelde, zijnde alle drie
oorspronkelijke rivieren van het Fransche keizerrijk’. Na vervolgens de Hollandsche
natie als sluikhandelaars te hebben betiteld, die het groote stelsel van Frankrijk's
staatkunde onophoudelijk wederstreefden, eindigde de minister met het besluit dat
het tijd was ‘alles in zijn natuurlijken staat terug te brengen*).
Niet den beker van vernedering ten bodem toe willende ledigen onderteekende
koning Lodewijk den 1sten Juli 1810 een acte van afstand ten behoeve van zijn
zes-jarigen zoon onder regentschap der koningin en vaardigde tegelijk een proclamatie
aan zijn volk uit.
Heimelijk verliet daarop de vorst, vergezeld door twee zijner adjudanten, zijn
geneesheer en twee kamerdienaren, in den donkeren nacht van 2 op 3 Juli het
Paviljoen te Haarlem om zich naar Töplitz in Bohemen te begeven, terwijl hij niets
met zich nam dan zijn decoratiën en 10,000 gulden in goudgeld.
Toen zich de mare van 's konings abdicatie en vlucht verspreidde, waren zijn
gunstelingen ter neer geslagen; zij die hem minder waren toegedaan stonden verbaasd
en zijn vijanden verheugden zich in zijn val.
Niet van belang ontbloot zijn de aanteekeningen uit het journaal van den prefect van
*) Men vindt deze beide aanspraken in den Moniteur van den 4en en 14en December 1809.
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het paleis tevens thesaurier-generaal van de kroon, den heer Smissaert,*) over de
laatste uren die hij voor 's konings vlucht bij Z.M. doorbracht. Hoewel deze
aanteekeningen in ouderwetschen trant geschreven zijn, zullen we, stijl en spelling
onveranderd latende, den heer Smissaert thans het woord geven.
‘Hadden 's middags bij den koning gegeten: de ministers v.d. Capellen en Mollerus
welke

SLAAPVERTREK VAN KONING LODEWIJK NAPOLEON IN HET PAVILJOEN TE HAARLEM.

in den namiddag weder vertrokken waren, wanneer de Landdrost van Styrum en
mevrouw hunne opwachting kwamen maken. Naa de gewone billard partij waaraan
een ieder moest deelnemen begaf men zich naar 't salon en de koning zette zich te
speelen met gezegde landdrost en zijn vrouw benevens Mevrouw de Boubert. Ik
onderhield mij de geheele avond met doctor Steefeland totdat Mevrouw de Boubert
de jonge Prins naa bed geleidende de Koning mij gebood de kaarten op te neemen.
De Koning vroeg ten half 11 uur een glas limonade, waarin Dr. Steefeland raadde
een glas madera te doen, waartegen zich Dr. Latour kragtdadig verzette. De Koning
lagtte om de iever waarmede ieder zijn stelsel verdeedigde doch zeide mij in 't oor
dat ik er Madera in zoude laten doen, hetwelk als dan ook geschiedde en door de
Koning gebruikt zijnde, gevolgd was van het breken der partij, naar gewoonte de
tafel van zich schuivende en met een

*) Marinus Adriaan Perpetuus Smissaert werd geboren te Utrecht 11 Nov. 1773 en overleed te
Banka 1 Nov. 1819. Na de inlijving in 1811 werd hij te Zwolle aangesteld tot ‘Entreposeur
principal des tabacs fabriqués’.
In 1813 was hij kolonel der Nationale Garde van het Departement der Monden van den Ysel
en in 1817 vertrok hij naar Indië, waar hij Inspecteur-generaal der mijnen op Banka en Biliton
werd.
Zijn aanteekeningen werden welwillend te mijner beschikking gesteld door zijn
achterkleinzoon Jhr. S.A.E.L. Smissaert te 's Gravenhage.
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“bonsoir messieurs” het service en mijnheer en mevrouw Van Styrum een goeden
nacht wenschte en verdween, gevolgd door den admiraal Bloys van Treslong en den
generaal Travers. Ten elf uur werd de grootmaarschalk*) binnen geroepen en een
oogenblik daarna deeze terugkomende werd ik geroepen, waarop de Koning mij in
last gaf den volgenden morgen naar Amsterdam te vertrekken met het grootste
gedeelte van het service en de nodige preparatien te doen maken tot het onthalen
namens den Koning op 't Paleis van den maarschalk Reggio, welke aan 't hoofd van
een corps Franschen woensdag in Amsterdam zoude binnen trekken, doch dat bij
aldien de maarschalk zelve het diné aannam ik alsdan de honneurs zelve moest doen,
doch zoo de maarschalk voor zijn persoon weigerde alsdan de overige Generaals en
Stafofficieren konden worden genodigd, doch ik alsdan gedispenseerd was eenige
deel aan het feest te neemen. De Koning wenschte mij een nadrukkelijk BONSOIR er
bijvoegende: BIENTôT VOUS SEREZ RÉUNI A VOTRE FAMILLE, hetwelk ik als toen
alleen beschouwde als een belofte dat ik eens eindelijk, na 18 maanden aanhoudende
dienst, zoude afgelost worden. De slaapkamer van den Koning verlatende werd de
schildwagt naa gewoonte geplaatst en de valet de chambre; alhier bevond zich toen
de admiraal VerHuëll met een dringende boodschap van den Keizer aan den Koning
afgezonden, doch konde geen gehoor krijgen in weerwil van alle aandrang door hem
bij de Chambellan aangewend. Hij was genoodzaakt zich ter ruste te begeven gelijk
het geheele service insgelijks†). Den volgenden morgen begaf ik mij mij te zes uur
naar het salon gereed zijnde, naar Amsterdam te vertrekken. Ik vond aldaar alles
zooals ik het de vorige avond had gelaten. De valet de chambre, de service voor de
deur der antichambre, doch de schildwagt ingetrok-

*) Generaal-Majoor Roest van Alkemade.
†) In “Het Leven en Karakter van C.H. graaf VerHuëll” door Q.M.R. VerHuëll, 2e deel, lezen
we dat: “na vernomen te hebben dat de koning afstand van den troon wilde doen en
toebereidselen maakte om het land te verlaten VerHuell zich naar Haarlem spoedde om te
trachten Z.M. van dit noodlottige voornemen terug te brengen.
Eerst 's nachts te twee uur kwam de admiraal op het Paviljoen te Haarlem aan en vond daar
al de bewoners in diepe rust. Hij liet den adjudant van dienst, die voor het vertrek van den
koning sliep wekken en verzocht dezen hem te willen aandienen. Die officier vond zich
echter verplicht, hem te doen opmerken, dat de koning zich laat ter rust had begeven en
wanneer hij geen zaken van groot gewicht had mede te deelen hij het niet zou durven wagen
den koning in zijn rust te storen. VerHuell informeerde naar 's konings geestgesteldheid, en
vernam dat deze evenals gewoonlijk was geweest en hij zelfs zeer opgeruimd scheen te zijn.
In deze omstandigheden besloot VerHuell, den dag af te wachten en verzocht den adjudant
weder naar bed te gaan, terwijl hij zich op eenige stoelen in het salon nedervleide, in treurige
denkbeelden verzonken over den ongelukkigen toestand onzer zaken.”
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WONING VAN DEN PRINS STEDEHOUDER LEBRUN, THANS DE ALBERDINK THIJMSCHOOL OP DE
HEERENGRACHT NABIJ DE BROUWERSGRACHT TE AMSTERDAM.
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ken. De admiraal VerHuell was reeds in het salon en niet weinig ontevreden niet te
kunnen worden aangemeld.
Ik werd bij den Gr. Maarschalk geroepen alwaar ik reeds eenige officieren van 's
Konings Huis verzameld vond, welke benevens mij na de komst van Mad. de Boubert
moesten wagten, alvorens een brief van den Koning aan dezelfde heimelijk
geadresseerd mogt worden open gedaan. Zulks had eindelijk plaats en door dezelve
werd ons kennis gegeven, dat de Koning 's avonds ten 11 uur was vertrokken, te
Amsterdam zijne acte van abdicatie had overgegeven en ons alle gelastte den dienst
bij zijn Zoon waar te nemen, totdat de Koningin Regentesse deswegens anders mogt
beschikken. Deszelfs afscheid was hartelijk. ALLE waren even verwonderd en VELEN
aangedaan. Men scheidde spoedig en de maarschalk mij gelastende de orders van
den Koning te Amsterdam ten uitvoer te brengen, spoedde ik mij derwaarts, bejegende
op 't Paleis onderscheiden der Ministers welke reeds onderrigt, echter als van den
donder getroffen waren op de confirmatie welke ik hun bragt.
Alle aanstalten deed ik op 't Paleis maken tot de receptie van den maarschalk
Reggio, welke echter woensdag niet verkoos zelve op 't Paleis te komen daar de
Koning vertrokken was en mij dat dispenseerde deel te neemen aan 't diné op 't Paleis,
't welk door Fransche en Hollandsche Generaals en Hoofdofficieren in volle mate
genoten werd.*) Ik vertrok dien zelfden avond naar Veenenburg†) en schreef aan den
Grootmaarschalk dat door de aankomst van den prefect Sloet op het Paviljoen, ik
meende uit den dienst ontslagen te zijn, hetgeen mij bewilligd zijnde, mij een
onafgebroken oponthoud op mijn buitenplaats permitteerde.’
Reeds twee dagen na 's konings vertrek, trok Maarschalk Oudinot hertog van Reggio
Amsterdam binnen terwijl bij keizerlijk decreet van den 9en d.a.v. gegeven te
Rambouillet, Holland met het keizerrijk vereenigd was. Al spoedig weerklonk het
nu van stad tot stad: Wij zijn Fransch! Wij zijn Fransch! en zag Nederland zich uit
de rij der zelfstandige volken geschrapt.
‘Wat ook het geval van misnoegen mocht wezen’, schreef de Haagsche zilversmid
Hurau in zijn dagboek, ‘onze onmacht was te groot om zich te doen gelden’.
Eenvoudig maar treffend weet ons ook Mr. D. Veegens*) te verhalen hoe de inlijving
op het gemoed zijner omgeving werkte.
‘Een Noord-Brabantsch officier der garde van Koning Lodewijk, die als vriend
van mijn stiefvader bij ons aan huis verkeerde, nam ons jongens op zijn schoot,
streelde ons de wangen en zeide: “Nu zijt ge Fransche mannekens!” Ik zag tranen
rollen langs zijn mannelijk gelaat en hoorde hem spreken van een besluit der garde
officieren om zich niet te onderwerpen, ja zelfs om tegenstand te bieden: kreeten van
wanhoop, door het gevoel van machteloosheid spoedig onderdrukt’.
Nu hadden er wel is waar in de laatste jaren vele veranderingen hier te lande plaats
gevonden waardoor de staat van zaken onder koning Lodewijk te recht als onzeker
werd beschouwd. De algemeene welvaart verkeerde in verval en in deze
*) De Hertog bedankte beleefd voor deze uitnoodiging op 4 Juli, daar hij oordeelde het
middagmaal dien dag bij den Franschen gezant Sérurier te moeten gebruiken. Twee dagen
later nam hij de uitnoodiging aan van het diner dat de stedelijke regeering hem aanbood.
[Amsterdamsche Courant van 7 Juli 1810.]
†) De heer Smissaert had daar een buitenverblijf.
*) Historische Studiën, 's Gravenhage, 1884. II. blz. 221
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omstandigheden meende het verstandigste deel der natie zoo al niet eene herleving
dier welvaart dan toch nu een meerdere vastheid onder het nieuwe bestuur te mogen
verwachten.
Zijn de jaren 1810-'13 dan bitter voor ons geweest, zij moeten niet als een bepaald
onheil worden beschouwd, daar zij ons - om met Thorbecke te spreken - een stelsel
van wetgeving deelachtig deden worden dat ons op den weg der hedendaagsche
ontwikkeling heeft geplaatst.
Met den titel van Luitenant-generaal benoemde Napoleon den Prins-Aartsthesaurier
Lebrun, hertog van Plaisance, als stedehouder van Holland. Deze bijna
twee-en-zeventig jarige krasse grijsaard zag niet weinig tegen die
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benoeming op en trachtte zich eerst met het oog op zijn leeftijd te verontschuldigen,
maar het mocht wat baten! ‘Vous êtes l'homme qu'il me faut en Hollande’ gaf
Napoleon hem ten antwoord*).
Den 14en Juli deed Lebrun zijn intrede te Amsterdam na den nacht te Alphen te
hebben doorgebracht. Buiten de Muiderpoort opgewacht door den landdrost van
Amstelland, Van Styrum, werd Z.D.H. bij de herberg ‘Bramenburg’ aan de
Diemerbrug begroet door den Burgemeester en de Wethouders, alsmede door een
commissie van twee staatsraden de H.H. Cuypers en Van In-en-Kniphausen. Het
geschut donderde van de stadswallen en de oorlogschepen op het Y. Als een silhouet
stak Lebrun's hooge gestalte uit het eere-escorte dat hem begeleidde en waaronder
zich bevonden de Hertog van Reggio, en de graaf van Bergerduin, generaal Du
Monceau. Statig trok de stoet langs den met troepen afgezetten weg, waar een toevloed
van nieuwsgierigen post gevat had, die hier en daar een ‘Leve de Keizer’ aanhieven,
naar het Paleis op den Dam†).
Aldaar in de Mozeszaal vond Lebrun de Ministers, die voorloopig nog in functie
zouden

GROEP UIT VAN BREE'S SCHILDERIJ, VOORSTELLENDE NAPOLEONS INTOCHT TE AMSTERDAM. DE
VOORSTE OP 'T DOEK ZIJN, VAN RECHTS NAAR LINKS: W.J. VAN BRIENEN VAN DE GROOTE LINDT,
MAIRE VAN AMSTERDAM, P.P. CHARLÉ, G. TEN SANDE, J. BROUWER JOACHIMSZ. EN D.M. VAN GELDER
DE NEUFVILLE, ADJUNCTEN. DE RUITER ACHTER NAPOLEONS HAND IS GENERAAL MOLITOR,
COMMANDANT VAN DE 17DE MILITAIRE DIVISIE. NAAST HEM MAARSCHALK OUDINOT, HERTOG VAN
REGGIO.

*) De Caumont la Force, L'architrésorier Lebrun. Paris 1907. p. 3.
†) Bij zijn komst nam Lebrun voorloopig zijn intrek in het paleis op den Dam; volgens de
Amsterdamsche Almanak van 1813 echter woonde hij op de Heerengracht bij de
Brouwersgracht, thans No. 40 zijnde de Alberdink Thijmschool.
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blijven, benevens de leden van den Staatsraad en het Wetgevend Lichaam met alle
andere ambtenaren en officieren van Land en Zeemacht. Van al deze personen nam
Lebrun den eed van trouw aan den Keizer af.
Van den eersten dag af gedroegen de
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Amsterdammers zich beleefd tegenover den Luit.-generaal van Napoleon; op hun
gelaat stond geen sombere uitdrukking, overal

GROEP UIT VAN BREE'S SCHILDERIJ, VOORSTELLENDE NAPOLEONS INTOCHT TE AMSTERDAM. VOORSTE
RIJ, VAN LINKS NAAR RECHTS: PRINS LEBRUN, HERTOG VAN PLAISANCE, GOUVERNEUR-GENERAAL
DER HOLLANDSCHE DEPARTEMENTEN, BARON D'ALPHONSE, INTENDANT-GENERAAL VAN BINNENL.
ZAKEN IN HOLLAND, GRAAF DE CELLES, PREFECT VAN HET DEPARTEMENT VAN DE ZUIDERZEE,
DEVILLIERS DUTERRAGE, DIRECT.-GENER. VAN POLITIE IN HOLLAND, W. SCHOLTEN VAN OUD-HAARLEM,
PRESID. V.D. RECHTBANK TE AMSTERDAM. PELICHY DE LICHTERVELDE, KEIZERLIJK PROCUREUR V.D.
RECHTBANK TE AMSTERDAM. ACHTER LEBRUN'S RECHTERSCHOUDER: I.J.A. GOGEL, STAATSRAAD EN
INTENDANT DER FINANCIEN IN HOLLAND; TUSSCHEN LEBRUN'S EN D'ALPHONSE'S HOOFDEN DAT VAN
J.J. VERHEYEN, SECRETARIS VAN DEN GOUVERNEUR-GENERAAL.

heerschte een welwillende nieuwsgierigheid, berichtte hij den Keizer*).
De gouverneur Lebrun (1739-1824) was de vroegere ambtgenoot en mede-consul
van den Keizer. Bij de vestiging van het Keizerrijk behoorde hij tot de Zes
Groot-Dignitarissen die den 19en Mei 1804 gekozen werden. Zij voerden den titel
van Prins, genoten vorstelijke eerbewijzen, vormden met den Keizer den Grooten
Raad des Rijks en vertegenwoordigden zijn persoon in geval van afwezigheid*).
Lebrun zag zich benoemd tot Prins-Aartsthesaurier, daar Napoleon zijn financiëele
administratieve bekwaamheden hoogschatte. Zijn innemend uiterlijk, het achtbare
hoofd met zilveren haren gekroond, aangename vormen, minzaamheid en
wellevendheid pasten wel bij de kalme manieren der ingezetenen van ons land. Tot
zijne verdiensten kan gerekend worden dat hij, gedurende zijn verblijf hier te lande
den Keizer in beleefde termen steeds de waarheid durfde zeggen. Ook was hij een
groot beoefenaar der klassieke letteren en de geleerde vertaler van Homerus. Had
*) De Caumont la Force. L'architrésorier Lebrun, p. 10.
*) De overige Groot-Dignitarissen waren: de Grootkiezer Joseph Bonaparte, de Aartskanselier
van het Rijk Cambacères, de Aartskanselier van Staat Eugène de Beauharnais, de Connétable
Louis Bonaparte en de Groot-Admiraal Murat.
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hij vóór vijftig jaren bij het voleindigen van zijn studiën ons land als toerist reeds
bezocht, nu was hij er teruggekeerd om het te besturen, echter niet met
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onbeperkte macht, maar volgens de instructiën van Napoleon.
Zijn secretaris was Mr. A.J.J.H. Verheijen, voormalig eerste secretaris van het
Kabinet van Koning Lodewijk. De rechterhand van den Prins Stedehouder was de
Intendant van Binnenlandsche Zaken, Baron d'Alphonse, een bekwaam, welwillend,
onpartijdig staatsman*). Om ons land te leeren kennen ondernam deze, daartoe bij
ministeriëele beschikking gemachtigd, reeds in 1811 een uitgebreide inspectiereis.
Zijn hierover omvangrijk opgemaakt rapport betreffende onze instellingen, zeden
en gewoonten heette ‘Aperçu sur la Hollande’, dat in het Rijksarchief te 's Gravenhage
berust en meermalen door ons geraadpleegd werd†).
Tot de meest invloedrijke ambtenaren van het toenmalig bestuur behoorden de
prefecten De Celles en De Stassart, beiden Belgen van geboorte. Voor deze heeren
in ons land kwamen, waren zij reeds in verschillende staatsbetrekkingen werkzaam
geweest. Zij waren zeer eerzuchtig, verknochte dienaren van den Keizer en spreidden
een groote werkkracht ten toon. Voor armenzorg en tegen bedelarij ijverden zij niet
alleen, maar ook voor de hygiëne, de vaccine, de aanmoediging der hennepteelt en
het aankweeken van beetwortelen tot het bereiden van suiker en siroop uit deze plant.
Laat het ons vergund zijn een wijle stil te staan bij deze figuren, die feitelijk meer
gezag bezaten dan de oude heer Lebrun.
Antoine Philippe Fiacre Ghislain de Visscher graaf de Celles werd door Napoleon
bij decreet van 13 December 1810 benoemd tot prefect van het Departement der
Zuiderzee met standplaats Amsterdam, - tegelijk met de andere prefecten - omdat
hij in hem meende de persoon te zien ter bereiking van zijn oogmerken jegens
Holland. Eerst den 11den Februari van het volgend jaar verscheen hij in Frankrijks
derde hoofdstad tot aanvaarding van zijn ambt dat was waargenomen door den
gewezen landdrost Van Styrum en nam zijn intrek in de Doelenstraat aldaar*).
Waar een ieder recht deed wedervaren aan zijn werkkracht en administratieve
kennis was de hardvochtige wijze waarop hij kon optreden - men denke slechts aan
de oproeping der Garde d'honneur - oorzaak dat hem haat ten deel viel.
In 1821 benoemden zijn Zuid-Brabantsche landgenooten hem tot lid van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal, waarin hij zich beurtelings voor en tegen de
Nederlandsche regeering verklaard heeft. Na de Belgische omwenteling moet hij
Fransch staatsburger zijn geworden. Althans in het journaal van maarschalk De
Castellane komt daarover voor: 14 mars 1832. ‘J'ai diné chez la duchesse de Vicene,
il y avait à ce diner... le comte De Celles; ce dernier voulant en finir avec la Belgique
s'est fait naturaliser Français.’†)
Zijn collega Goswin Joseph Augustin Baron de Stassart de Corioul zag zich
benoemd tot prefect van het Departement der Monden van de Maas met 's Gravenhage
als standplaats. Den 16den Februari 1811 kwam hij te 's Gravenhage aan ter
aanvaarding van zijn nieuw ambt, dat was waargenomen door den gewezen landdrost
Hultman en nam zijn intrek in het ‘Hardsteenen Huis’ in het Voorhout, thans de
*) Had, volgens de Amsterdamsche Almanak van 1813, zijn woning te Amsterdam op de
Kloveniersburgwal No. 109 en zijn Bureau eveneens aldaar No. 112.
†) Het werd voor het meerendeel uitgegeven door het Centraal Bureau voor de Statistiek onder
den titel: ‘Eenige hoofdstukken uit het Aperçu sur la Hollande’, 's Gravenhage 1900. 4o.
*) Het huisnummer was, volgens de Almanak van Amsterdam van 1813, 9, dat van zijn Bureau
4. De sous-prefecture was aan den Amstel bij de Halve Maansteeg No. 129.
†) Tome II. p. 496.
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Koninklijke Bibliotheek. Deze staatsdienaar moge iemand met groote werkkracht
geweest zijn, echter zijn grootste gebrek was dat hij spoedig in drift ontstak en dan
in hooge mate onhebbelijk kon wezen tot dengene die hem den voet dwars wilde
zetten. Hij was vol ambitie en eigenliefde, maar een ‘brouillon’. Hij wist zich door
zijn ijver voor sommige takken van nijverheid, door belangstelling in kunsten en
wetenschappen en vooral in het onderwijs een vrij goeden naam te verwerven.
Op een spoedige afdoening der aanhangige zaken was hij gesteld en in de meeste
zijner
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stukken werd dan ook veelal de hem kenmerkende uitdrukking ‘sur le champ’
gebezigd. Hoewel rusteloos werkzaam vond hij nog lust en gelegenheid aan de
werkzaamheden der vrijmetselaarsloge ‘Le Berceau du Roi de Rome’ deel te nemen
en als auteur eenige niet onverdienstelijke literarische studiën voort te brengen. Bij
oproerige bewegingen toonde hij zich koelbloedig doch met het doel de menigte
ontzag in te boezemen en legde dan tevens een groote activiteit aan den dag.
Na den val van Napoleon keerde De Stassart naar België terug, alwaar hij zich in
1821 tot lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal gekozen zag. Hij plaatste
zich daar in de gelederen der oppositie. In 1830 was hij te Namen een groot heer,
die in de gedenkschriften van Elise Lagrange wordt beschreven als een beminnelijk
causeur en zeer populair man, braaf met zichzelf ingenomen maar in de rumoerige
dagen van 1830 van wezenlijke verdienste voor het behoud der openbare orde. De
revolutie maakte hem gouverneur der provincie en hij zou de burgerwacht inspecteeren
op het marktplein. De blauwe kiel was toen het ambtsgewaad zelfs voor een
gouverneur der provincie. De baron had die dan ook plichtmatig aangetrokken, maar
wat bengelde daar op het blauw? Al 's mans decoratiën.*)
De Celles en De Stassart hadden slechts een doel voor oogen namelijk hun zucht
naar vereenzelving der Hollandsche met Fransche toestanden. Daar viel veel voor
te zeggen daar in het Fransche stelsel, evenals in de bijenkorf, orde lag. Kenmerkte
zich het Fransche administratief beheer door een vlugge afdoening van zaken,
daarentegen waren de Hollanders te veel gewend aan het slappe bestuur van den
Pruikentijd en dus daartegen gekant.
Dat voorname Hollandsche ambtenaren wel eens hun overkropt gemoed lucht
moesten geven, blijkt uit verschillende correspondentiën berustende in de Archives
Nationales te Parijs. Diende de maire van Amsterdam W.J. van Brienen van de Groote
Lindt zijn verzoek om ontslag in - wegens verschil van inzicht met den prefect De
Celles over het benoemen van personen van het stedelijk octrooi - en over de hoogst
onaangename wijze waarop die prefect de zaken behandelde, hieromtrent had hij,
de maire, Lebrun en D'Alphonse op zijn hand.*) Deed Lebrun opmerken dat tegenover
een fier en gevoelig karakter als dat van den maire voorkomendheid en beleefdheid
in acht dienden genomen te worden, evenals jegens ieder Hollander,†) daarbij wees
D'Alphonse er op hoe de maire als magistraat hoog aangeschreven stond.§) Tengevolge
van het voorgevallene verzocht de Minister van Binnenlandsche Zaken den prefect
uitdrukkelijk wat meer gematigd tegenover den magistraat op te treden.**) Dan had
men de hoogloopende quaestie van den sous-prefect A.C. Snouckaert te Amersfoort
met De Celles over den buitensporigen arbeid vereischt voor het aanwerven van
volontairs voor het leger en de vernedering hem, eerst genoemde, aangedaan door
de zending van het lid van den raad der Prefecture Pagenstecher als dwarskijker,††)
*) Gids, Maart 1895.
*) Van Brienen aan den Minister van Binnenlandsche Zaken, 6 Januari 1812. Archives Nationales
F 1b II.
†) Lebrun aan Napoleon, 2 Februari 1812. Archives Nationales A F IV 1725.
§) D'Alphonse aan den Minister van Binnenlandsche Zaken, 10 April 1812. Archives Nationales
F 1b II.
**) De Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Celles, 15 April 1812. Archives Nationales
F 1b II.
††) A.C. Snouckaert aan den Kamerheer Corver Hooft, 19 Februari 1813. Archives Nationales
F 1b II.
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Hieruit volgde zijn aanvrage om van werkkring te veranderen, waarop niet ingegaan
werd.§§) Verder gevoelde de sous-prefect Van Tuyll te Utrecht zich zeer gegriefd dat
De Celles hem in zijn brieven als een kwajongen (polisson) behandelde en vroeg
zijn ontslag***). Dit werd niet toegestaan aangezien het verlaten van een post op dit
moeilijk tijdstip (1813) als misdadig beschouwd werd†††). Kon De Celles aanmatigend
optreden. De Stassart ging oordeelkundiger te werk, maar toch zegt de kolonel
Tullingh in zijn aanteekeningen§§§),

§§) De Minister van Binnenlandsche Zaken aan 's Keizers Kamerheer Corver Hooft, 13 Maart
1813. Archives Nationales F 1b II.
***) Van Tuyll aan den Minister van Binnenlandsche Zaken, 9 April 1813. Archives Nationales
F 1b II.
†††) De Minister aan Van Tuyll, 24 April 1813. Archives Nationales F 1b II.
§§§) H.S. Kon. Bibliotheek Y No. 480 I.
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dat hij ‘hoewel hij eerst met gematigdheid optrad om de zware rampen die op de
ingezetenen drukten te verzachten, later door zijn opvolgende daden zich algemeen
gehaat heeft gemaakt.’
Behalve deze twee prefecten waren de overigen, welke zich benoemd zagen, nadat
het organiek decreet van 18 October 1810 het land in zeven departementen verdeeld
had:
De heer J.G. Verstolk van Soelen, prefect van het Dept. van den Boven-Ysel met
standplaats Arnhem; later werd hij vervangen door Mr. R.L. van Andringa de
Kempenaer;
Mr. P. Hofstede, prefect van het Dept. Monden van den Ysel met standplaats
Zwolle; in 1813 werd hij opgevolgd door den prefect van het Dept. de Vaucluse J.
Hultman;
Mr. R.L. van Andringa de Kempenaer, prefect van het Dept. Friesland met
standplaats Leeuwarden, later vervangen door den heer Verstolk van Soelen;
De heer H.L. Wichers, prefect van het Dept. van de Wester-Eems met standplaats
Groningen; in 1813 werd hij vervangen door den heer Petit de Beauverger;
De heer Janneson, een duitscher, prefect van het Dept. van de Ooster-Eems met
Aurich als standplaats.
(Wordt vervolgd).

Toch thuis
door Frederik Bloemink.
Toen ze in den grooten rieten leuningstoel met het groen-saaien kussen een beetje
bekomen was, voelde ze op eens met plots-verslappende zekerheid, dat het zóó niet
langer ging.
Waarachies, ze kon zich maar met moeite herinneren, hoe het eigenlijk gekomen
was Even moest ze prakkizeeren, ja, ze had kernemelk willen nemen voor 's avonds.
Toen had ze de groote blikken kan willen pakken, omdat d'r bruin-steenen nog vuil
stond. Op de leer was ze geklauterd om 'm uit de keukenkast te halen. En opeens
was het toen daar boven gaan draaien om haar heen, of ze drank gebruikt had. Hakend
en grijpend was ze neergetuimeld en geen bot had ze meer kunnen verroeren; als een
neergesmakte zak was ze blijven liggen.
Gelukkig dat de melkboer naar boven gekomen was. Die had haar opgeholpen,
wat water gegeven en in den stoel gezet. Hij had de buurvrouw willen roepen, maar
dàt had ze niet gewild: geen vreemden d'r in, die snuffelen in een oogenblik alles
door. Nee, dat wou ze niet; ze kon zich nu best redden.
Toch voelde ze wel, dat het niet langer ging zóó. Alles schemerde nog droomerig
voor d'r oogen. Ze werd oud, te oud om alleen te zijn. Was ze niet van de leer
getuimeld en kon dat niet elken dag weer gebeuren, of erger nog?
De schrik had haar nog te pakken. Ze beefde over al d'r leden.
Ze zou d'r maar eens even uitloopen voor verzet. Dan bedaarde het wel. Naar Aal,
die was bloedeigen, daar zou ze eens mee praten.
‘'k Wor oud, 'k wor oud,’ dacht ze maar, toen ze zenuwachtig-voorzichtig de straten
door sukkelde. Telkens bleef ze staan, staarde de voorbijgangers aan of ze wat vragen
wou en slofte dan voetje voor voetje met berekende pasjes verder.
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Een beetje beangst, hoe ze zich houen zou, trad ze aarzelend bij Aal binnen.
‘Wat zal ons nou overkommen!’ schreeuwde Aal al van uit de keuken, terwijl ze
d'r gloedroode armen uit het witte sopschuim haalde, wat afsprenkelde en haastig
aan d'r boezelaar afveegde.
‘Heb ie de honderdduizend, dat je al zoo vroeg op 't pad ben?’
‘Nee, Aal, maar 'k ben een beetje overstuur, meid. 'k Dacht zoo bij me zelve, 'k
zal 's naar Aal toegaan, maar als 'k geweten had, dat je zoo druk in 't werk zat’...
‘Bè je mal mensch, 't is gekheid. Ga zitte daar, 'k zal water opzette. Je lus toch wel
een bakkie, niet?’
‘As 'k ie niet ophou, graag Aal.’
‘Hè, hè,’ zuchtte ze, terwijl ze op den stoel ging zitten en de keelbanden van d'r
kapothoedje losmaakte.
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Toen viel het Aal pas op, hoe bleek ze zag.
‘Wat is er gebeurd, Ouwe?’ schreeuwde ze boven het lawaai van het water, dat ze
in den ketel liet loopen, uit. ‘Je ziet er uit as een lijk. Bè je niet goed?’
‘Ja, Aal’....
Even aarzelde ze. Ze zou het toch maar niet te erg maken: misschien kon ze het
nog eens probeeren, alleen in d'r eigen huisje. Aal was zoo druk, ze was er nu al moe
van.
‘'k Ben duizelig geworden,’ vervolgde ze, ‘'k stond op de leer en toen schrok ik
zoo. Toen dacht ik, 'k zal Aal eens opzoeken, 't is zoo lekker buiten.’
‘Nee, moeder,’ bekte Aal boven het gerammel van den koffiemolen uit. ‘Nee,
hoor, nou hou je de kluit voor den gek. Bè je gevallen?’
‘Ja, Aal, maar 't is al over. 't Was niet erg. 'k Greep me nog net,’ antwoordde ze
zenuwachtig-gejaagd en toen gauw:
‘Heb-ie je vitraziegordijnen in 't sop? Voorzichtig maar. Ze zijn zóó stuk met 't
wringen. Je moet ze nat ophangen, hoor.’
‘Zeg, Ouwe, nou zit je me gewoonweg te beduvelen. Wat heb ie nou eigenlijk?
Kom, biecht 's op. Wacht, 'k hang wat over 't sop; 't is er zoo heet in. Ziezoo, vertel
nou 's, wat je op je hartje heb.’
‘Heusch, Aal, 'k ben gevallen.’
En toen ineens met tranen in d'r oogen en beverig aan d'r ouderwetsche
doorgewerkte doek plukkend:
‘'k Wor oud, Aal. 'k Ken 't merken. 'k Ben niks meer waard. 'k Raak op, hoor.’
‘Zie je nou wel, moeder! Zie je nou wel! Wat heb ik ie altijd gezeid? Hier, een
sterk bakkie, 't zal je goed doen. Wat heb ik ie altijd gezeid? Je krijgt nog een ongeluk
zoo. Je was altijd eigenzinnig. Denk 's an mijn ook. 'k Sta doodsangsten uit, as 'k
weet, dat je alleen nie meer vertrouwd ben’.
‘Niet meer vertrouwd, Aal? Niet meer vertrouwd? 'k Heb de laatste tijd zoo dikkels
gedacht, 't is welletjes zoo, 't is welletjes. 'k Wor de menschen tot last. 'k Wou, dat
onze-lieve-heer me maar wegnam, waarachies...’
‘Maar bè-je nou gek, moeder,’ antwoordde Aal met medelijden in d'r stem. ‘Bè-je
nou nie wijs? En ik dan! Geef-ie nou niks meer om mijn. Wat hebben we samen lang
gescharreld en getobd. Kom bij me in. Je zal 't goed hebben, waarachtig, je heb het
an me verdiend.’
‘Je heb je man, Aal, en je kinders. 'k Zou je maar tot last zijn.’
Even levendigde ze op.
‘En dat zou 'k niet willen. 'k Kan, Goddank, mijn eigen boterham betalen. 'k Heb
veertig jaar met je vader geleefd. Hij was best voor me, je weet 't. Die zei altijd: Bet,
as je alleen blijft, wijf, je kosje is gekocht. Zorg, dat je niemand tot last wordt, want
dan is je leed niet te overzien.’
‘Dan mot je 't zelf weten. 'k Wil niks an je verdienen. 'k Zou 't om jou doen,
waarachtig as God, om jou. Ze zeggen ook altijd: Neem nooit je moeder bij je in, 't
geeft ruzie. As je dan weer een...’
‘Aal, Aal,’ stamelde moeder op eens en werd als een laken zoo wit.
‘Allemachtig!’ gilde Aal.
't Oudje zakte achterover. Met een bons sloeg d'r hoofd tegen den muur, d'r handen
schoven slap op zij van d'r schoot. Ze zonk bijna van d'r stoel.
In een oogenblik had Aal de buurvrouw er bij.
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‘Op den grond,’ zei deze druk en met gewichtig gedoe ‘op den grond.’
‘Naar de kamer dan, 't is hier zoo benauwd,’ antwoordde Aal gejaagd.
Samen sjouwden ze 't oudje naar binnen en legden haar languit op den vloer. Ze
maakten d'r hoofd nat, dat de kale schedel bloot kwam door de weinige met zorg
achterover gekamde haren. Toen de polsen in 't water en een doek met eau de cologne
onder den neus. Onderwijl vertelde Aal:
‘'t Mensch wordt suffig. Ze is gevallen... thuis.’
‘'k Zou ze in huis nemen, buvrouw, de arme ziel.’
‘Ze wil niet buvrouw, ze wil niet. 'k Heb 't al zoo dikwijls gezegd. Daar net nog.’
‘Kleine kinderen en ouwe menschen hebben geen wil buvrouw, die zijn eigenzinnig.
Heusch, je moet ze niet meer laten gaan.’
Toen Aal de ouwe ziel zoo zag liggen,
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klein afgewerkt stumpertje, kropte haar een brok in de keel.
‘Nou blijft ze bij me,’ besloot ze vast; zóó voelde ze 't als d'r plicht nu.
Onderwijl kwam het oudje bij. Zoodra ze het vreemde gezicht zag, probeerde ze
op te staan.
‘Blijven liggen, niet opstaan, oudje,’ beval buurvrouw met iets van een dokter in
d'r stem. Toen tegen Aal:
‘Het goed wat los, dan krijgt ze lucht.’
Dat prikkelde het oudje.
‘'t Is al over,’ zei ze zacht, terwijl ze met d'r blauwzwart beaderde magere hand
zoekerigtastend over d'r voorhoofd streek en d'r haren in orde trachtte te brengen.
‘Wat maken jullie een drukte, Aal, 't is al over.’
‘Zakt 't heusch wat, moeder?’ vroeg Aal blij.
Maar de buurvrouw zou 't eigenzinnig oudje eens even genezen.
‘Mot je nou nog ondankbaar zijn. As ik je dochter was, bleef ie bij me voor altijd,
zoo vast as een huis. 't Is geen doen zoo.’
‘Maar jij ben gelukkig mijn dochter niet,’ antwoordde ze, prikkelbaar door al die
soeza, die er suf maakte.
Aal lachte even, maar buurvrouw was geraakt.
‘Wat een nijdig krengetje,’ zei ze, ‘daar bestee je nou je lieve tijd an. 't Beste hoor!
Val voor mijn part zes maal van je stokkie. Mij krijg-ie d'r nie meer bij,’ en meteen
liep ze weg en sloeg de buitendeur met een nijdigen smak dicht.
‘Je ben ook niet op je mondje gevallen,’ lachte Aal. ‘Nou an haar is 't goed besteed.
Ze heeft de broek an. D'r man zit in zijn rats, as ze begint.’
Maar 't oudje voelde zich te ellendig om verder te praten. Willoos liet ze zich vóór
in den stoel van Aai, d'r schoonzoon, zetten. Toen ze weer wat op streek was, ging
Aal naar de keuken om de gordijnen uit het sop te wasschen.
‘Wat ben 'k begonnen, wat ben 'k begonnen,’ dacht het oudje. Nou had Aal alles
gezien. Nou kon ze niet meer zeggen, dat 't wel gaan zou alleen Nou kou ze niet meer
weigeren. Was ze maar niet gegaan. Hé, wat akelig was ze. Ze voelde zich zoo week
en mat, doezelig.
Daar stommelden en klosten de kinderen de trap op. 't Was twaalf uur.
‘St, st,’ hoorde ze Aal roepen, ‘st, opoe is er, ze is ziek. Niet naar voor gaan.’
‘Moedèr,’ dreinde Neel, ‘Piet heeft me zoo op me kop geslagen.’
‘En zij heeft me gepest, dat ongeluk.’
‘Stil, hou jullie je bekken. Die ouwe ziel zit voor, ze is gevallen en van d'r stokkie
geweest.’
Toen drongen ze nieuwsgierig naar binnen, liepen naar de voorkamer.
‘Bè je ziek, opoe?’
‘Heb ie wat voor ons?’
‘Blijf ie eten, fijn, dan krijgen we vleesch, hé opoe?’
‘Ben u gevallen? Moeder zeit, dat u van je zelve gewees ben.’
‘Dag Neel, dag Piet, dag Ger, dat Aai,’ groette opoe vriendelijk, ‘hoe vinden jullie
dàt nou, dat opoe d'r is?’
Ze gaven geen antwoord, drongen om d'r heen, kropen op d'r schoot, voelden naar
d'r zak, of er wat in zat. 't Oudje werd misselijk van 't gepluk en gemier.
‘Ga jullie maar zoolang bij je moeder in de keuken. 'k Ben nie goed, 'k heb erge
hoofdpijn. Strak krijg ie wat van opoe, hoor.’
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Maar ze bleven, keken niet eens op en begonnen met gekijf en geschreeuw om de
suiker uit opoe's kopje te vechten.
‘Ga non zoolang heen. Strak krijg ie allemaal een cent om te versnoepen. Toe,
Piet, neem ze mee.’
Ze zou zóó weer van d'r stoel gaan, voelde ze.
‘Nee,’ bitste Piet met een nijdigen scheukschok, ‘jij ben de baas hier niet. Vader
is de baas en moeder. We maggen altijd in de kamer.’
‘Ger niet doen, doe 't nou niet,’ smeekte ze aan Ger, die krijschende Neel bij d'r
haren had om de suiker.
Ze pakte hem bij den arm om hem bij zich te vleien en te bedaren.
‘Moedèèèèèr!’ blerde Ger, ‘opoe knijp me!’ en hij liep naar de keuken.
Neel likte gulzig de suiker op.
‘Aal?’ riep opoe wanhopig, ‘'k wou maar
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weer gaan, meid.... 'k Heb me groente en alles staan. 't Is zonde as 't bederft. 'k Kom
weer eens gauw terug.’
Aal lawaaide naar binnen, zette d'r uitgebeten bleeke zeepsophanden op d'r bonkige
heupen.
‘Nee, moeder,’ zei ze met besliste scherpte, ‘nee, dat neem ik niet op me, al kwam
de onderste steen boven. Je zou onder de tram zitten, voor je 't wist. Nee, dat doe 'k
niet.’
Oudje berustte maar. Ze kón niet meer tegenstribbelen. Ze kromp d'r lijfje in
mekaar om de tranen te keeren. Ze voelde zich zoo slap worden als een vaatdoek.
‘Dan maar een poosje naar bed, Aal. 'k Ben een beetje moe, wat misselijk.’
‘Goed, moeder, da's veel beter. Ga maar zoolang in ons bed. Doe je goed wat uit,
dat lucht op.’
‘Bliksemsche apen, willen jullie nou 's bebedaren! Hier,’ bens, bens - ‘naar de
keuken, zeg ik ie.’
Jankend rommelden ze naar achter.
Aal hielp haar moeder naar bed, schudde 't kussen op, stopte haar er lekker onder.
‘Wil je een glas melk met een scheutje brandewijn, zal 'k 't Piet effen laten halen?’
‘Nee, Aal, niks, 'k leg goed.’
‘Nou, 'k zal je maar niks opdringen; leg ie goed?’
‘Best, Aal.’
Aal gauw weg naar de vlegels, die weer ruzie hadden.
Toen opoe alleen was, kwamen de tranen en begon ze met korte kindersnikjes te
schreien, 't kleine lijfje in trillende schokjes.
‘Was 'k maar niet gegaan! Wat ben 'k begonnen! 'k Vergeef 't me zelf niet,’ klaagde
ze in d'r innigste. Dan begon ze opnieuw moedeloos geslagen te huilen....
Dien dag kwam 't oudje het bed niet meer uit. Ze voelde er zich te ellendig voor.
Slechts met moeite kon ze met d'r beenen de dekens optillen, toen ze eens probeerde
of 't niet gaan zou. Door krampachtige pogingen kwam ze een beetje overeind, maar
toen werd ze weer zoo raar om d'r hart, dat ze gelaten terugviel en moedeloos ging
liggen staren naar het groezelige plafond. En ze werd hoe langer hoe akeliger. 't Werd
haar of ze zweefde. Alles om haar heen was nu zoo vreemd klaar en stil, dat ze van
moeigheid d'r oogen moest sluiten.
En in d'r hoofd scheen een hamertje te kloppen met venijnige tikjes....
Toen Aal 's avonds met Aai nog eens even naar moeder kwam kijken - ze zouden
de ziel maar laten liggen en zelf op een legertje op den grond gaan slapen - vonden
ze haar in zware ijlkoorts. Bijna onhoorbaar lag ze van alles door elkaar te mummelen
met druk bewegende lippen.
‘Aai, je zal er op uit moeten om een dokter, jô, zoo kennen we de nacht niet ingaan.’
Aai er op uit om een dokter. Even schoot ie nog zijn jas aan.
‘Gauw Aai, anders ga 'k zelf.’
Doch zijn baggerlaarsstappen klonken al hol in de stille steeg....
Aal ging voor opoe's bed zitten wachten.
‘Loopt ie natuurlijk weer sullig te zoeken. Doet ie zijn bek weer niet open. Kan
ie er geen mee krijgen net als bij de laatste bevalling,’ mopperde ze, toen ie wat te
lang wegbleef.
Eindelijk ratelde een rijtuig, klapte een portier dicht, hoorde ze gedempt praten.
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‘'k Dors zoo de nacht niet in, ze is geloof 'k heelemaal buiten westen. Ze is van
middag gevallen... bij d'r thuis van een trap....’
Maar de dokter luisterde al niet meer, was met zijn onderzoek bezig.
Aai hield niet van die dingen. Hij stond in de keuken te verlangen naar zijn bed.
‘Ze heeft zware koorts en 't hart is heel zwak. IJs op d'r borst en dit dadelijk laten
klaarmaken.’ Hij gaf een recept en vertrok.
Toen Aai weer de deur uit om ijs en Piet uit zijn bed en met het recept weg.
‘Aan de nachtbel trekken, 't staat er bij. En je niet af laten schepen, anders krijg
ie op je ziel.’
En 't oudje lag maar zacht te mummelen of ze een rozenkrans bad.
‘Ben je zoo naar, moeder?’ vroeg Aal bewogen. Ze luisterde even met het oor
dicht bij d'r mond:
‘'k Wil wel bij je komen, maar dan moet de melkboer er uit en ik het eten koken
voor Aai en de kinders in de dekens en de
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buurvrouw niet voor je wasschen en ik de meubeltjes onder 't ledikant en jullie voor
de begrafenis zorgen en niet kijven om het boeltje en je vader er bij en......’
Aal werd er beroerd van. Ze dronk eens.
‘Wat zijn we toch rare schepsels,’ dacht ze, ‘zoo goed, zoo je bol heelemaal in de
war. Als ze d'r maar niet gek van werd! Dan in godsnaam maar naar een gesticht. Ze
was as de dood voor gekken. Waar bleef die verdomde Aai nou, zoo'n jorisgoedbloed,
veel te sullig. Was ze maar zelf gegaan. Ze voelde zich ook zoo naar worden in d'r
kop. Die ouwe ziel scheen maar heelemaal geen nosie te hebben van wat er eigenlijk
gebeurde. Ze ratelde maar door, heel zacht, of ze 't tegen een ander had, die 'r
onhoorbaar telkens antwoord gaf.’
Toen het ijs en de medicijnen er eindelijk waren, ging Aai naar bed: die moest
weer vroeg naar zijn werk. Piet wou bij moeder opblijven, vond het leuk-ongewoon
zoo midden in den nacht, voelde zich wel een beetje. Maar Aal joeg hem naar zijn
bed; welzeker, 't was daar een pretje!
Aal zat alleen voor opoe's bed. Met bibberend nachtlichtje maakte een trillende
reuzeschaduw op den muur. Ze werd er huiverig van en zette het wat opzij.
‘Ouwe, goeie stakker,’ dacht ze, ‘zou je nou zoo opeens van ons weggaan.’
Voorzichtig verschikte ze het kussen nog eens en voelde of het ijs al versmolten was.
Eerst toen de dag vaag begon te lichten door de gordijnkieren, viel het oudje in
slaap.
Wat lag ze te prakkizeeren al de lange dagen, dat ze in bed moest blijven. Over d'r
boeltje, dat nou stond te verarmen; over d'r buurtjes, die er niks van zouden begrijpen,
dat ze d'r niet in was; over Arend, boven d'r kastje, dien ze in zoolang niet gezien
had. Dan kwam dat trillende hunkeren naar d'r huisje, naar d'r stille hofje, naar
eigen-baas-zijn weer boven, soms zóo sterk, dat ze wel zoo had willen opstaan om
weg te gaan. Maar als d'r hart weer zoo aanging en 't in d'r hoofd weer zoo raar werd,
lag ze moedeloos en slap te verlangen, zoo maar rustigjes te sterven.
‘'k Dacht waarachtig, dat je om zeep zou gaan,’ zei Aal op een morgen, toen Opoe
weer op mocht; ‘'k werd er gewoon beroerd van, van je rare apengapen, dâ je dee.
Maar je ben er nou weer goed an, je ben taai, hoor, as een paard. De dokter stond er
zelf van te kijken.’
‘Ja, Aal, 'k ben erg naar geweest. Maar nou ben 'k er weer heelemaal bovenop. 'k
Kan nou weer alles, Aal. 't Heeft me goed gedaan, de rust. 'k Zal je trouwe zorg niet
vergeten, Aal, 't zal je d'r naar vergaan, en Aai ook.’
‘Je praat as een kappelaan, ouwe, laten we daar nou niet over klessen. Wat zijn
nou je plannen verder. Je boeltje verkoopen, of alles hier halen, net zooals je wil. Ik
blijf er buiten’
‘Wat, Aal, wat, wat bedoel je?’
‘Wat ik bedoel? Dat weet je, goddorie, toch wel. Je blijft natuurlijk hier, en nou
weet ik niet of ie je eigen spulletjes wil houen of de mijne gebruiken. Dan kan je 't
heele zakie verkoopen. Je krijgt dan meteen nog een centje in handen. Aai moet
vanavond maar's naar 't hoffie gaan, om de kleeën op te nemen en vast wat bij mekaar
te scharrelen.’
‘Nee, Aal, laten we nou niet voorbarig zijn. Laten we nou's eerst kalm praten.
Ik....’
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‘'k Geloof waarachtig, ouwe, dat je weer weg wil; 'k geloof 't waarachtig, beduvel
me nou niet, dan maak ie me giftig, heusch. Je ben er nou en je blijft, da's afgesproken,
torn daar nou weer niet an.’
‘Kalm, Aal, kalm nou, laten we nou geen ruzie maken. We bedoelen 't allebei
goed, dat weet ik.’
Net kwam Aai naar boven. Aal naar de keuken: ze moest, poddori, de aarpels nog
opzetten!
Oudje sukkelde zoo vlug ze kon met de handen krampachtig aan de richels naar
de voorkamer. Ze wou verder gepraat ontloopen. Ze bleef immers niet, geen denken
an. Dat had ze dadelijk gedacht, toen ze weer bij d'r positieven was. Nee, ze moest
en zou weer naar d'r eigen huisje in 't rustige hofje met allemaal ouchies. Daarom
wou ze zoo graag beter worden. Anders, nou je mocht niet naar je dood verlangen,
maar toch, dan was ze d'r liever in gebleven. Voor geen geld wou ze blijven. Aal
was goed, zeker, een trouwe zorg geweest,
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maar te bazig, te bekkerig, ze kon er niet tegen.
En Aai, ja, die was erg stil, maakte 't haar niet moeilijk. Maar ze vond hem zoo'n
stiekemerd. Vroeger was ze er zoo tegen geweest, dat die twee gingen trouwen. Ze
was bang, dat ie haar dat later inpeperen zou.
Dan de kinderen! 't Leek wel een huissouwen van Jan Steen. Je had erom moeten
kommen, toen zij nog een meissie was. Had je moeten zeggen: nee, as vader of
moeder wat zei. O, dat eeuwige gekibbel en dat onbehouwen doen, ze kon er niet
tegen. Nee, ze zou er weer vandoor, ze zou, ze zou, wat er ook gebeurde. Dan moest
Aal maar kwaad zijn, in vredesnaam. Ze was toch d'r eigen baas, ze kon toch doen
zooas ze wou, hoefde niet onder curateele. Dat beschikte maar, of ze kinsch was.
Nou, dat was ze gelukkig nog niet. Ze had ze nog alle vijf bij elkaar, al dachten ze
daarachter ook anders. En al de geklopte eitjes en de glasies melk, nou, die zou ze
niet onder zich laten. Krenterig was ze nooit geweest. Maar vrij, dat moesten ze d'r
laten. Wat hadden ze nou toch an dat bedillen. Aal zou 't zelf eens ondervinden later,
wat 't was op je ouwen dag....
Aal had den geheelen dag gewerkt als een paard. Aai was jarig en dan kwamen er 's
avonds wat kennisjes: een paar buren uit de steeg, een paar kameraden van Aai van
't zelfde karwei, en nog twee meisjes, waar zij vroeger mee gediend had.
D'r boeltje moest er netjes uitzien, ze moesten niet kunnen zeggen, dat ze vuil was,
dat ze d'r tijd verkleste. 't Was altijd alles lief en aardig, maar ze wist er alles van,
hoe die wijven dadelijk 't heele boeltje opnamen.
Om half-acht kwamen ze al. Opoe was voor gaan zitten, bang als ze was voor de
drukte.
Janus en Piet van 't karwei, de buurman rechts met zijn vrouw, - de buurvrouw
links wou niet, omdat ze geen zin had zich weer te laten brutaliseeren door die ouwe
feeks, een verbeelding of ze een mensch van centen was - de water- en vuurvrouw
van schuinover en Grietje en Ka, de vriendinnen van Aal.
‘Willen jullie nog koffie?’ vroeg Aal dadelijk.
‘Bè je gek, krijgen we alle dag; geef mijn maar een wippertje!’ lachte Janus.
‘Nou al, 'k doch dat je nog wat wou wachten, 't is nog zoo vroeg.’
‘Voor mijn niet. Ik drink ze vóór en nà den eten.’
‘Je ken 't krijgen. 'k Haal er toch niet meer bij.’
‘Mijn ken je er voor uit mijn nest halen, midden in den nacht!’ zei Piet, die ook
al trek had.
De vrouwen namen voor 't fatsoen eerst een kopje koffie.
‘Heb ie een goeie verjaardag gehad, Aai?’ vroeg de buurvrouw, ‘kom's voor den
dag met je cadeau's.’
‘Bè je gek,’ antwoordde Aal, ‘an die malligheid doen we niet. Hij mot blij zijn
as-t-ie goed te vreten krijgt op z'n tijd. 'k Ben blij as 'k rondkom.’
‘'k Heb wat van de oúwe gehad. La's zien, Aal, 't staat in de kast.’
Aal zette de sigarenstandaard op tafel. Prachtig vonden ze het allen.
‘Ze kan 't goed doen,’ zei Aal met trots en deed of ze geld telde, ‘laat die ouwe
maar loopen.’
‘Guns, ja, hoe is 't met de ouwe juffrouw?’ vroeg de water- en vuurvrouw. ‘Ze is
laast bij me geweest, 'n knap wijfie nog, hè?’
‘Ze knapt wel wat op, maar d'r hart is zwak. Ze zit vóór,’ zei Aal.
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‘La ze wat hier kommen, de ziel, ze hoort er toch ook bij, as d'r schoonzoon jarig
is,’ zei de buurvrouw.
‘Ze wil niet, 'k heb 't al gevraagd.’
‘Zal ik 't 's vragen?’ En de water- en vuurvrouw ging naar Opoe, stond lang vergeefs
te zeuren, of ze nou geen oogenblikkie kwam voor de aardigheid. Toen kwam Aai
er bij.
‘Leg nou nie langer te melken,’ zei hij, ‘ze verdomt 't toch. Ze mot bij mijn
kennissen nie wezen, niewaar, ouwe?’
Daar schrok 't oudje van. Ze werd bang voor ruzie. Aai had zeker al wat op.
‘'k Ben een oud mensch, mot je denken, Aai, nie meer zoo flink as jij; as je een
dagje ouwer wordt, ken je niet meer tegen de drukte.’
‘Ga nou maar effen. Om hem te plezieren, hij heeft 't graag,’ fluisterde de wateren vuurvrouw.
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‘In gosnaam dan,’ dacht ze toen, en een beetje verlegen met zichzelf, dat ze er niet
dadelijk heen gekomen was, ging ze naar achter.
Vriendelijk zei ze allen goeien dag en ging bescheiden wat achteraf zitten.
‘Wat zal je gebruiken, moeder?’ vroeg Aal.
‘'k Weet 't niet, maar niks Aal, 'k geloof dat 't beter voor me is.’
‘Bè je gek, geef d'r een klaartje met veel suiker, daar knapt ze van op,’ zei Aai,
die een goeie bui kreeg door de glaasjes.
‘Nee, Aai, dat gebruik 'k niet, dat weet je wel.’
‘Ze heeft ze liever onversneeën,’ zei Janus, ‘ja ja,’ tegen 't oudje, ‘'k weet 't wel,
je ben een ouwe fijnproever.’ En hij pakte ze lollig bij d'r arm, keek naar de meisjes
of ze 'm aardig vonden, ‘we hebben nog samen kermis gehouen, ze had 'm om hoor,
weet je wel, dat belabberde afscheid in dat bordesje?’
De meisjes gichelden. Janus ging door:
‘Waarachtig, as je nog een ouwe sok met duiten had, zou 'k nog zinnigheid in je
hebben.’
‘Hou jij nou je smoel tegen die ouwe ziel, 'k geloof, dat jij 'm om krijgt,’
schreeuwde Aal, om zich boven 't roezig gepraat verstaanbaar te maken, ‘anders gaat
de kurk er op, hoor.’
‘Geef me d'r dan eerst nog eentje,’ riep Janus.
‘Wees liever 's aardig tegen de meissies,’ zei Aal, die koppelen wou, ‘anders willen
ze je nie eens hebben, as je om d'r gaat.’
‘Hebben ze een spaarpot?’ vroeg Piet.
‘En òf - en pooten an d'r lijf om te werken.’
‘Jawel,’ antwoordde Ka. ‘dat willen ze tegenwoordig, wij uit werken en zij
luilakken; 'k heb 't veel te goed nou, 'k ga m'n ongeluk niet in. 't Zijn nogal lievers.’
Janus en Piet gingen er op door, gooiden d'r allerlei schunnigheden tusschen.
Aai en de buurman hadden 't over d'r bond en de bazen, maakten zich driftig,
sloegen vloekend met d'r vuist op de tafel, dat de glazen rinkelden.
De vrouwen vertelden elkaar van d'r ervaringen uit het kraambed.
En het oudje steeg intusschen het bloed naar het hoofd. Om Aai te pleizieren had
ze een beetje rood genomen. En niet gewend er aan, voelde ze zich gloeiend warm
worden bij het eerste slokje, dat ze bij het klinken op Aai's gezondheid genomen had.
Het geschreeuw, de tabakswalm en de jeneverlucht maakten haar ellendig. Versufd
zat ze maar voor zich te staren, nu zelf eigenlijk niet begrijpend, hoe ze in dat
gezelschap verzeild was. Telkens tuurde ze stilletjes naar de wekker op den
schoorsteen of ze nog niet met goed fatsoen naar bed kon gaan.
Opeens steeg er rumoer en lawaai op. Janus had Ka beet, wou een zoen van d'r en
ze op z'n knie zetten.
‘Kom, geen chijntjes,’ schreeuwde Aal, ‘la staan, as je vrijen wil, mot je bij d'r in
de keuken wezen.’
Ka vluchtte achter Opoe's stoel. Janus er bij. Toen begonnen ze om den stoel te
draaien, zich telkens met een ruk er aan vast grijpend, dat het oudje er wee en duizelig
van werd.
‘Schei uit Janus of 'k zet je d'r uit,’ schreeuwde Aal boven alles uit. Janus en Ka
stoeiden lollend door. Aal er bij. Ze greep Janus bij z'n polsen. Janus had zijn handen
vol aan die twee: Aal was wat mans!
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Daar drongen ze worstelend tegen Opoe's stoel. Opoe stond op. Toen tuimelden
ze, opeens zonder tegendruk, alle drie op den vloer. Hijgend en lachend kropen ze
overeind.
‘Schei jullie goddome uit,’ schreeuwde Aai, die juist betoogde, dat hij zich niet
nemen liet door die uitzuigers; ‘'k kan me eigen woorden niet verstaan.’
‘Je lijkt wel gek, zoo'n ouwe kneu’, riep hij tegen Opoe, denkende, dat ze mee
lolde. Maar ze antwoordde niet.
‘'t Wordt m'n tijd,’ zei ze en begon gedag te zeggen.
‘Hoe is 't zoo met u anders,’ vroeg de buurvrouw.
‘O, goed gelukkig, 'k heb alles wat ik noodig heb, dat scheelt veel.’
'k Geloof, dat je een ouwe duitendief ben,’ lachte Piet.
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‘'t Zou u niet meevallen. 'k Heb een pensioentje.’
Even kwam d'r trots boven.
‘Wel een net boeltje. 'k Heb een beste man gehad, maakte nooit misbruik van
sterke drank, hij was voor vast bij de gemeente.’
‘Hoe lang is ie al dood?’ vroeg de water- en vuurvrouw.
‘La's kijken. 't Wordt vijf December acht jaar.’
‘Ook een lolletje op Sinterklaas,’ spotte Janus.
‘Heb-ie z'n portret bij de hand, Aal?’ vroeg ze op een toon, of ze niets gehoord
had.
‘Heb ie nog weleens beet gehad later?’ plaagde Janus, die 't land had, omdat er
van zijn gezegde geen notitie genomen werd, óok niet door de meisjes.
‘Hou je bek,’ snauwde Aal, dat Aai d'r nijdig aankeek. Aal gaf 't portret. 't Oudje
veegde er even over met den punt van d'r boezelaar, keek zelf eerst en gaf het toen
over.
‘Dat is ie, toen was ie vijf en veertig.’
De vrouwen moesten het allemaal zien.
‘Een flink manspersoon, hè?’ vroeg 't oudje met trots.
‘'t Is wat, as je op die leeftijd alleen blijft. 'k Weet 't van m'n zuster,’ zei de
buurvrouw.
‘Zeg u dat wel,’ zuchtte ze en schudde met iets van vertwijfeling het hoofd. Toen
zocht ze beverig d'r zakdoek en begon d'r neus te snuiten.
‘Laten we nou niet gaan zitten lammenteeren,’ zei Aai norsch, ‘kom Aal, schenk
nog 's in.’
‘Maggen we nou effen binnen kommen,’ schreeuwde kleine Piet opeens om den
hoek, ‘je heb 't beloof.’
‘Effen dan,’ zei vader.
Daar kwamen ze alle vier binnen, keken begeerig wat er op de tafel lag, gingen
er met de ellebogen wijd uit bij zitten.
‘Wat zeg ie van me kroost,’ lachte Aal, die de glaasjes ook in d'r hoofd ging voelen;
maar toen de kinderen dadelijk krijschend om Opoe's glaasje vochten, bekte ze: ‘Toe
duvel een eind op zij. Ga maar bij de ouwe zitten. Ze zal je wat vertellen, ‘nietwaar
moeder?’
Het oudje antwoordde niet, keek schuw en bang.
‘'k Wil niet bij Opoe. Ze is niet goed in d'r hoof, ze doet zoo eng,’ zei Piet.
‘Wil je je brutale bek eens houen,’ riep Aal. Ze schaamde zich voor d'r kennisjes.
‘Ga daar zitten, of je gaat regelrecht naar je nest, wat zal me nou overkommen. As-t-er
menschen zijn, denken ze dadelijk, dat ze alles maggen doen.’
Met tegenzin drongen ze om Opoe heen.
‘Je bent mijn kereltje,’ zei Opoe goeiig tegen Ger; die schapen konden er toch
niets aan doen, dat ze in zoo'n onbehouwen boel opgroeiden. Maar Ger zette een keel
op.
‘Potverdori,’ stootte Aal uit en liep er heen.
‘La ze goddome toch d'r gang gaan. Rij ze toch niet zoo na, wat motten ze nou
ook allemaal bij die ouwe doen.’
‘Kommandeer je hond en blaf zelf,’ ruziede Aal nijdig, ‘jij wou die apen binnen
hebben en....’
‘La ze klessen,’ zei Janus ter zijde.
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‘Klessen, klessen, mot je nog 's zeggen,’ schreeuwde Aal, die 't verstaan had,
‘dach-ie, dat 'k me voor kwaaie meid liet gebruiken!’
‘Ach, mensch, stik,’ zei Aai suffig.
De kinderen snoepten intusschen stilletjes de suiker uit de glaasjes.
Toen werd het Opoe te erg.
‘Wel te rusten,’ zei ze ‘'t wordt m'n tijd’ en zonder te durven groeten, verdween
ze gauw.
Achter stond ze te tollen op d'r beenen van al dat ruwe gedoe.
‘Arend; Arend,’ dacht ze, toen ze te bed lag, ‘moest je me nou toch eens kunnen
zien. Je keerde je in je graf om.’ Maar morgen ging ze weg, morgen, zonder
mankeeren. Zóó werd ze nog gek. Dat was geen leven. Al stond nou de heele boel
op z'n kop, morgen aan den dag ging ze En even kwam er iets van verlichtenden
jubel in d'r, dat ze nou morgen weer vrij zou zijn, knus in d'r eigen huisje en 't nette
hofje bij d'r buurtjes, heerlijk alleen d'r eigen baas. Bijna kon ze het zelf niet gelooven,
dat het heusch weer zoo zou worden als vroeger.
Toen ging er plots een schok van schrik door d'r heen:

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 20

267
‘Drinken we nog een drupsie
O, wat is 't leven sjeun!’

brulden ze achter met gorgelig keel-geschreeuw.
La maar schreeuwen, dacht ze toen. Morgen ging ze toch, dat kon er nou nog wel
bij. Morgen was de ellende gedaan....
Telkens als ze even uit d'r hazenslaapje ontwaakte, dacht ze dadelijk ‘morgen ga
'k weg, weer op m'n eigen,’ en het zalige gevoel van rust, dat dan over d'r kwam,
deed ze weer insluimeren.
Den volgenden morgen stond ze bijtijds op. 't Was lekker weer. 't Zonnetje speelde
luchtige lichtvlekjes over den vloer. 't Kanarietje zat zoetjes te orgelen en dan weer
gezellig te knabbelen op z'n zaadjes. Oudje voelde zich nu flink weer, zoo flink, dat
ze weer alles zou kunnen. D'r vaste plannetje diep in d'r bracht zoo'n ontroerende
blijdschap over d'r, dat ze zich wel twintig jaar jonger voelde. Als Aal zich nou maar
bepraten liet.
‘Goeie morgen, Aal’, groette ze en toen ze geen antwoord kreeg, ‘wat is 't lekker
weertje hé?’
‘Ja,’ antwoordde Aal kort; ze voelde zich nog wat doezelig van gisteren.
‘'k Wou d'r eens uit, Aal, 's op de mart kijken,’ zei oudje zoo onverschillig mogelijk.
‘Dat kan je toch alleen niet, wat verzin je nou weer, ik kan zóó niet uit den rommel
loopen’, en toen opoe niets antwoordde, zei ze met spijt over d'r hardheid, ‘laat Piet
dan maar meegaan, 'k heb 'm thuis gehouen om den rommel, je blijft toch niet zoolang
weg.’
Eerst had Piet weinig zin, maar oudje overreedde hem. ‘Dan krijg ie wat onderweg.’
Ze begreep, dat Aal haar alleen toch niet zou laten gaan.
Trillend van juichende vreugde stommelde ze achter Piet de trap af, als een
vluchteling, die bijna buiten gevaar is.
‘Nou hem weg zien te krijgen,’ dacht ze toen listigjes.
In een poort lagen eenige jongens op de knieën om het knikkerputje.
‘Doe je niet mee, Piet,’ riepen ze, ‘of ga je met je opoe mee, geef ze dan een
handje.’
‘Hier,’ zei opoe gauw, ‘twee centen, ga maar een half uurtje knikkeren, 'k kan nou
best alleen, maar niet te laat thuis hoor, anders krijg ik van je vader.’
Piet was er al vandoor.
En 't oudje ging verder, zoo vlug ze kon. Nu ze alleen was, kwam er zoo'n hunkeren
in d'r om er gauw te zijn, dat ze telkens even moest rusten om op adem te komen.
Onderweg kocht ze al wat koffie en suiker, dan had ze dadelijk een lekker bakje.
Ze nam er een half onsje brokken bij, misschien kwamen er wel een paar buurtjes
goeiendag zeggen, omdat ze d'r weer in was. Heerlijk vond ze het, die boodschappen!
Nou was ze weer vrij, dat voelde ze door al d'r leden als een weelderige trilling.
Toen ze het hofje binnentrad door het lage leuke poortje, kwamen haar de tranen
in de oogen. Even bleef ze staan.
Er hing een wonderlijke stilte als in de kerk. Alleen vrouw Berte bij de pomp
klepte met den slinger korte frisch-opklinkende slaagjes, die als klokkespel in 't ronde
klonken.
Het zonnetje blikkerde op de goudgele klinkertjes, zette de huisjes aan den eenen
kant stralend en klaar in het juichende licht. Aan den anderen kant in den schaduwband
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zat doove Aagje rustig te breien. De tuintjes knusjes klein en netjes verzorgd met
hier en daar een frisch lapje wil over de hekjes. En daar in het hoekje stond haar
huisje, haar eigen huisje....
Even moest ze zich flink houden, want een vreemde duizeling prikkelde weer in
d'r hoofd.
‘Daar hebben we warempel vrouw Leendertsz weer,’ begroette een buurtje haar,
‘wel, wel, je heb 't uitgehouen hoor. Weer opgeknapt? De melkboer vertelde, dat je
gevallen was.’
‘'k Ben d'r weer!’ juichte 't oudje bijna, ‘en nou ga 'k er nooit meer uit.’
Van alle kanten kwamen ze aan. Vrouw Leendertsz was terug! Een gebeurtenis
in 't rustige hofje, streng gescheiden van de stadsdrukte.
Maar het oudje had haast om thuis te komen.
‘'k Kom straks nog 's praten,’ zei ze, ‘eerst m'n boeltje weer 's zien.’
Midden op de trap moest ze even rusten,
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zóó ging d'r hart weer te keer van vermoeienis en emotie. Maar ze maakte zich niet
ongerust. Ze was nou weer thuis, bij d'r eigen, en een baas, die haar d'r weer uit kreeg,
hoor.
Toen ze in de kamer kwam, zag ze het eerst Arend boven het kastje.
Verwonderd, waar ze zoolang geweest was, keek hij op d'r neer, ja, of ie zoo z'n
hoofd zou gaan schudden over d'r weggaan.
‘Ja, Arend, kijk jij maar strak, 't was dom van me. Maar nou ben 'k er weer Arend
en nou ga 'k niet van je weg meer, nooit meer.’
En ze veegde gauw de stof van 't portret, zoover ze er zóo bij kon.
Hadden ze warempel het naaimessien in den hoek gezet en 't moest voor 't raam!
Dadelijk zeulde ze het er heen. Toen eerst de klok opwinden.
‘Tik - tak, tik - tak,’ ging ie weer goedigzwaar.
Ja, nou voelde ze het heelemaal goed, dat ze weer thuis was. Ze liep even door
het keukentje, het achterkamertje, groette alles vol zalige vreugde; hier een veegje,
daar even verschikken, dan een gedachtetje. Maar ten slotte was de emotiekracht
verbruikt. Ze móest even gaan zitten, voelde plots weer, dat ze toch oud was, heel
oud en zwak, niets meer waard. Ze begon plots te beven over al d'r leden. Alles
vervaagde in droomerigen schemer. Vreemde geluidjes begonnen te gonzen in d'r
oor, of ze onder water was. En hoog in d'r keel begon d'r hart te hameren met bonzende
slagen, die voorttrilden en -klonken door d'r heele lichaam. Ademen ging slechts met
heele kleine teugjes. Even voelde ze nog, dat ze vreemd begon te snikken met korte
geluidjes, zonder dat ze er iets aan kon doen. Zoo voelde ze zich wegzakken met
zuchtend gesuis of ze viel, prikkelend door alles heen...
‘Waar die ouwe nou toch blijft,’ zei Aal, toen ze het eten op tafel had. ‘Dat me die
aap ze ook heeft laten gaan, wie weet, waar ze nou zit. Ze kon al lang weer terug
zijn, begrijp ie dat nou?’
‘Zeker hier of daar aangeland,’ bromde Aai, die zich haastte om nog tijd voor een
dutje over te houden.
Maar Aal was niet gerust. Piet moest er op uit, om te zoeken. Na een poosje kwam
hij terug: d'r niet gevonden. Toen na het eten Aal de straat op. Zoekende kwam ze
in de buurt van het hofje. ‘Verbeeld je, dat ze daar is,’ dacht Aal. En opeens kwam
het met zekerheid, ze begreep zelf niet hoe, in d'r, dat ze daar was, vast en zeker. Ze
kon zóó binnen, omdat er een klink aan de deur was.
‘Bé je boven, opoe?’ schreeuwde ze.
‘Ja,’ zei een buurtje, ‘ze is zóó thuis gekommen. Ze was zoo blij, de ziel, ze vindt
het ook nergens zooas hier, zoo....’
Maar Aal was al bijna boven.
‘Moeder Maria,’ gilde ze, toen ze haar voor in den stoel vond, blauwzwart met
wijd open mond en starstarende oogen.
‘Moeder, wat bè je nou toch begonnen, je kon 't ommers niet, is 't bij mijn nou
toch zoo'n hel voor je,’ barstte ze uit. ‘Toe, zeg nou 's wat, ik ben 't, Aal,’ riep ze
radeloos en greep haar hand.
Die was kil en stijf.
‘God allemachtig, ze is dood!’...
Aal de trap af.
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‘Help, help, ze is dood!’ en wanhopig liep ze heen en weer om hulp en raad, dat
de oudjes nieuwsgierig langs de gordijntjes tuurden met verbaasde gezichten.
Enkelen kwamen naar buiten.
‘Wat zeg u?’ vroeg de doove buurvrouw.
‘Ze is dood, mijn moeder,’ gilde Aal radeloos aan d'r oor.
‘Heere, God!’ stamelde de doove en liep naar den overkant.
‘Bel, bel, is vrouw Leendertsz dood. 'k Zag ze nog zoo loopen. Heere, Heere, is
dat schrikken, vrouw Leendertsz gestorreve.’
Maar Aal voelde, dat ze hier geen hulp kon krijgen. Even liep ze nog naar boven.
Als ze zich eens vergist had! Maar moeder zat nog precies eender, alleen het hoofd
wat dieper gezonken.
Toen holde ze weg om Aai te halen van het karwei....
's-Gravenhage '09.
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Adonis (fragment)
door Karel van de Woestijne.
Attis.
Hoe zijt ge, Adonis, weêr zoo wonderlijk te moede?
Wáar staart uw waar'ge blik? Moe bijt ge een lip ten bloede
die veel te rood me al voor den een'gen glim-lach docht,
o gij, wiens mond alleen nog bloeien moest en mocht
van 't wak ontwaken dezer teeder bleeke roze:
een dauw'ge glim-lach, die der nachten kwam ontblozen
om, donkrend naar de dag zou groeien en vergaan,
in de' avond als een hart, van minne zwaar, te staan....
Thans is me uw l ppe lam, Adonis, en ontloken
gelijk een late bloem ten herfst, van vale roken
gedrenkt, verkleumd van nachtlijk-naedren kou,
die zich te sterven weet, en eíndloos sterven wou....

Adonis.
Gij spreekt van sterven... - Kén ik sterven, wien het leven
geloken blijft?

Attis.
Welhoe? En werd u dan gegeven
't Verbázen, dat ge zaagt - waar ge, ónbekende, reest
en rankte als eene winde omhoog, - hoe mensch en beest
rond 't schielijk beeld der cier'ge leden u ging reiken
om van úw levend schoon zíjn duister te verrijken?

Adonis.
Hoe waar' verbazing, wien geen zatheid ondervond?
Hoe leerde ik, wien de waan geen zoeten nacht en bond
aan bittren dag, - hoe wist ik heil of stond te leure,
die geene pijn en ken om vreugd, of vreugd om treuren?
Ach, Attis, die bedroefd en weiflend aan me staart,
hoe kon hun hulde mij het eigen heil bedieden?...

Attis.
Vergeet ge, Adonis, toen ge in-eens gekomen waart,
hoe 't vrome woud nog leefde alleen van úwe klaart?
Gij waart ons licht; - gij wierdt ons schromen, waar ons spieden
den schemer-dans der blanke nymphen-rei zag vlieden
om u, en keeren, daar ons geeren, tot op 't uur
dat, tanend aan uw aangezicht, het vale vuur
der mane al daalde, - daar onze onverzade wake
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u volgen dorst, tot dauw kwam koelen aan ons kake
en de al te vroege dageraad ons vreezig vond
met nieuwe liefde als jonge bronnen in den mond....
En toen de dage-reis dan weèr de hooge boomen
berees, en, herder weêr als wij, ge uw schapen dreeft....
- Maar welk is 't woord, waar 't licht van onzen dank door zeeft?
Adonis, eeuw'ge lente in eeuw'gen herfst gekomen;
Adonis, schelle en donkre spiegel onzer droomen;
gij, van wiens weelde onze angst om schoone droomen beeft;
Adonis, onze ziel,... - die loochent dat ge léeft....

Adonis.
Mijn Attis, laat dien lof en uw bewonderingen.
Hoe woog het leve' in mij, wien de eigen deugd ontging, en
die me onbewogen voel? Hoe smaakte ik aan uw dank
de waarde van mijn zijn? - En ben ik als den rank
van 't geite-blad? Hij kringt, waar braam en brank hem beuren
ten hooge, en wiegelt dáar ten luchte, en reikt zijn geuren
zóo, dat wie kommrend ging en droef, in-eens blijft staan
en óp-ziet, en de rill'ge bloem zijn oog verwijden
en 't hart hem drenken komt met lang-herdacht verblijden;...
- terwijl de rilde rank, die brank en braam omkleedt,
daar hooge wiegt, en geuren blijft,... en 't niet en weet....
- En, Attis, ik, hoe 'k moge uw hanker hart bezwoelen;
hoe 't weze, dat....

Attis.
Gíj weet het niet, maar wij: we voelen,
wij dragen 't in ons oog gelijk de zoetste ster:
al aarzelt ieder hoe ge kwaamt; al staat ge ver,
al blijft ge onraakbaar voor ons schuchter-wenkend nooden:
gij zijt het nieuwe felp, wij weten 't, dezer zoden;
gij zijt de duizend-kriel'ge scheute, die het hout
opnieuw vol bleeke lichten stelt, van 't oude woud;
gij zijt het, dat door 't groen de schuiv'ge schijven dalen
van lage zonne, die ons schaâuwen gulden malen;
gij zijt het, die deze' avond opent; o, ge zijt
die weêr 't violen-geur'ge liefde-bedde ons spreidt;
- want ach, Adonis, weet: wij hadden 't ál verloren....
Maar toen gij kwaamt, mijn jonge zonne, en, blankend, stond,
toen wies een vraag, toen wies een antwoord te onzen mond;
toen wierd in iedre bloem ons spiegel-beeld geboren;
en ieders blijde schroom erkende in 't eigen ik
de zonn'ge koestring van uw zegenenden blik....

Adonis.
Ach, arreme Attis, mocht het wezen, mocht het wezen!
Mocht ik aan 't zindren van mijn hart uw woord verstaan!
Hadde ik een trane om eigen macht; hadde ik een vreeze
om eigen schoon! Vóelde ik me-zelf maar ónder-gaan!...
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Attis
Te loor, Adonis?! - Neen, gij wierdt der goôn gekoren,
'dat gij gedoogen zoudt hoe 't ál u zou behooren;
'dat alle liefde uw ziel te cier en heule waar'.
Voel: heel deze avond aarzelt in uw deemster-haar...

Adonis.
o Zwijg, mijn Attis....

Attis.
't Zwoel aroom der zware schoven
draagt áan, en 't rijpe geur-gezeul der zwangre hoven,
op al de harsen die daar barsten in dit woud,
Adonis, ú ter vreugd....

Adonis.
Helaas!

Attis.
het lauwste goud
der lage zon komt nóg uw aangezicht verblijden....

Adonis.
Hoe ken ik vreugde, wien geloken blijft het lijden?
Ach Attis, lief me, omdat ik blijde u leven zie
gelijk een brand die vecht met zonne-vuur, maar die
zijn zege viert, waar hij de nachten door mag zengen!
o, Zich gelijk een vlam in 't leven mogen plengen;
zich-zelf verniet'gen, en het weten, maar te zijn
naar elke oneindigheid een wreede' of zoeten schijn,
en 't wéten! Schroei'ge zoen of stervens-moede vrage;
verwondering of pijn, het duister toe geslagen
der schromple menschen, die de erinring hebben, om
in vreugde of vreezen u te wezen 't wellekom
als de ure naêrt van 't eindlijk rusten, en uw daden
u vreugde of vreeze biên van wroeging of genade;
op de ure dat ter deure u 't eindloos zwijgen wacht;
't verwijt zijne oogen sluit; de spijt u tegen-lacht;
dat elk verdriet u begeleidt met vrede-wenschen;
en dat ge, mensch, de liefde voelt van alle menschen....
Onder de menschen ménsch te zijn; - een mensch, die gaat
met aller foltring op de bleekheid van 't gelaat,
maar van wiens laaiend hart wel duizend haarden gloe'en,
mijn Attis!...
- waar 'k, de róodste roze, sta te bloeien,
maar ongenáakbaar-hoog, en die verlang, noch lijd,
noch trots en weet om de eigen ongenaakbaarheid....

Attis.
En toch, Adonis, als een gód te mogen wezen...
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Adonis.
o, Van mijn troostelooze godlijkheid genézen!
Al ware 't maar te mogen lijden, 'dat ik ben
de god die 'k, onverbaasd, me-zelf te wezen ken!...
Maar nog 't herdénken slechts der verre kinder-wenschen
als éen'ge vreugde, vriend, en 't eeuwig-eenig leed....
- Want, Attis, luister: 'k ben een kind geweest van ménschen.
Haast vijftien jaren zag 'k ontbotten en verslensen
ten witte' en bronzen boom-gaard waar, in 't priester-kleed,
mijn vader bloezem won en 't vleesch der zware peren,
't verlangen en verzaên van Aphrodita te eere.
Zijn glim-lach bloeide in zijnen baard, aldaar hij zag
hoe 'k, rijzend in verwonderingen, iedren dag
ontwaakte met een vrage, en 's avonds neêr-zeeg, vroeder
aan wijsheid uit zijn mond en liefde uit dien van moeder.
- Mijn moeder! Hoe ze aan 't kloppen van heur borst me drong!
Hoe 't zwijgen van heur lip, die zwoel van zoenen hong,
mijn luistrend weiflen als een duister lot voorspelde,
toen ze aarzelde, óf ze in kus aan kus de dagen telde
van 't samen-wezen, naar 't halsstarrig afscheid toe....
Maar wist ik? 'k Was een kind; en waar ik, zalig moe,
aan 't blanker glanzen van haar oog de nacht zag naken,
ging 'k zorgeloos ter ruste, om zorgloos weêr te ontwaken....
Zoó lag de kreits van mijne dage', in 't kringend gaan
gesloten van de sluimer-trage boome-schaâuwen.
Geen horizon, dan 't ronde deinen der landouwen,
steeds zelfder verwe en licht op 't eender uur bevaên.
Geen zorg, dan vaders blik in mij te voelen zinken,
geen angst, dan waar 'k in zwarter oog een trane pinken,
een koorts ten sombren mond van moeder marren zag;
en geene vrees, dan 't wachten naar heur glimme-lach....
Zoo wies 'k. Zoo wies in mij naar rede en vroom ervaren
het rijzig ranken van 't gepeins, haast vijftien jaren.
- Tot op de stonde dat me de eerste wonde sloeg
der liefde om eene vrouwe, en 't wonder móest gebeuren....
- - Ik had te druilen mij geleid in 't droeve geuren
der rozen-wiege, die mijn nieuwe droomen droeg
sinds ik der doornen pijn en pijn om liefde minde;
en 'k had gevoeld hoe, leugerhand gezonken in de
licht-ademende vreê des slaaps, wegend een zoen
mijn ruste wijdde. En 'k sliep....
- Ach, hadde ik níet geslapen....
Want toen ik, Attis, 't naêdren hoorde eens ochtends, toen
't ontwaken koel mijn oog berees, en aan mijn slapen
de dauw ronde, - o mijn vriend, toen was het ál gedaan....
Waár lag ik? Om me heen zag 'k vreémd de boomen staan.
Geen rozen: kroozig mos. Het wieglen van een varen
dat schaduwde aan mijn wang. En in mijn ooge, 't staren,
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benieuwd en hoedend, van een klaren nymphen-blik.
Waar was 'k? Eén somberheid. - En 'k heb niet eens den schrik
gekend, dat ik, en hoe?, den vader-tuin ontweken,
rond mij den dageraad door zwartre blaên zag bleeken;
en geen verbazen, om dien nymphen-mond, die zweeg;
om 't wankend schaâuwe-gaan dat vreemd ter wang me zeeg;
om 't woud dat toe me trad om, wijkend, te verwijden;
vriend, - en geen spijt, en zelfs geen schromelijk verblijden....
En sedert dien....

Attis.
En sedert dien zijt ge ónze zon;
van úwe zilvren spraak zingt blankend bron aan bron;
nauw rust uw blik, of blinkt in blijde-ontloken bloemen;
gij hebt ons vreugd geleerd, als, bij hun zinder-zoemen,
het koopren kolder van de hommels is een vuur
dat blindend wielt en priemen drilt in 't middag-uur
zóo, dat, doorboord, 't beloomde loover gaat verpaarsen
rond al de zonne-wiel'ge stippen, die 't bespaarsen;
gij zijt het, die het avond-goud in staven klinkt
aan elken stam, aldaar te heeter blaakt en blinkt
hun laaie, naar het hoofd des dages lui ter kimme
verlamt, en die ze recht, tot waar de mane, aan 't klimmen,
het lange druipen van haar stralen dalen laat,
en weèr bemaalt van licht ons avond-vaal gelaat;
gij zijt - en hoe en weet ge, Adonis, het te wezen? gij zijt ons dorsten als een blozende aarde-bezie,
al blijft aan onzen mond den nooit gedrenkten dorst;...
- en menig meisje weent in heur gebeurde borst,
waar, reikend, ze u bekroont met dagelijksche rozen,
Adonis, zoo ze 't elk bij beurte doen, en blozen....

Adonis
(neemt zijne rozen-kroon af).
Ach, arme rozen, van mijn heete slaap verlept,
ontdoornde krone, die niet eens gekoeld en hebt
mijn zoele kone, van uw bloedend felp bezegen,
en van wier huldend schoon mijn binnenst heeft gezwégen....
Een krone?... En ik een vorst?! - Mijn Attis, wist g', hoe moe
'k me voele in 't zwaar ornaat van uwe woorden, hoe
deze onbegrepen krans me weegt der teedre maagden,
of alle cier, of de eigen schoonheid me belaagden
en 'k niet dan lui en loom hun last bedróomen mag.
- Want Attis, ik ben eíndloos moe; 'k ben de onverzade
van rust die, hooploos moe, steeds dichter wordt beladen
met moeite uit elke wereld-diepte, 'lijk (een dag
in 't teeken van den Hond,) de hitt'ge zon, aan 't gruwen,
heur stralen-kreits uit alle kolken tegen-duwen,
heur straalloos wezen voelt beklemmen van 't geweld
dat iedere afgrond steunt en log heur tegen-stelt.
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Zóo staat de moede zon in de onverzoenbre dagen
des Honds; en, Attis, zóo mijn eindelooze vrage
in de' afgrond, en den ijlen duw die óm me gaapt
en, ondoorpeilbaar-lui, mij niet en hoort, en slaapt....
En, - Attis, slápen! Zélf te slapen: eenig heul en
verzoenen! Zich ten tragen vaart te voelen zeulen
der loome Lethe, het Vergeten te gemoet,
en, bij den slaap, de lamp der ruste in uw gemoed;
o dróomelooze slaap....

Attis.
Wij weten 't, en we breidden,
Adonis, u dees leger dat uw leên zal lijden
als te elken avond, tot het wenkend nymphen-heir
u weèr ten nachte wekk'.

Adonis.
Helaas!

Attis.
Gedoog, u neêr
te leggen, daar voor kou dees mantel u behoede....

Adonis.
Slapen.... Om welk ontwaken, Attis?

Attis.
Om 't bevroeden
dat weêr een nieuwe dag vernieuwde liefde u brengt....

Adonis
(zeer moede).
Ach, door alle eeuwigheên gewetenloos te slapen....

Attis
(na korte wake over den insluimerenden Adonis).
O teedere ure die de malve schaâuwen lengt,
laat slepen uwe vrede en wijlen aan zijn slape;
de onzaal'gel... - Want waar vroom een vrouwe-liefde ons wacht,
waar ons begeeren toe heur aarzlen lodder-lacht,
- o bleekende uur, waaraan ons tengre hopen leunen,
ons lengen reikt, en ons verzaden zalig zijgt;
verzachtende uur, dat hij, door wien de pijnen kreunend,
ineens de milde stilte hoort, en, monklend, zwijgt;
- waar te onzer deure, 'lijk een feestelijk gebeuren,
als iedren nacht de brooze roos der lampe blankt,
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en elk het voorhoofd neigt, en, waar hij 't weêr gaat beuren,
zich spiegelt in een blik die, 'lijk den zijne, dankt;
om tafel, daar het bleek gebaar van 't hande-rijzen
bedaard ten monde voert de zegenende spijze,
o buigende uur;
- - terwijl Adonis, grauw aan 't grijzen
in 't lager loof, en liefde-loos, en lam als lood,
Adonis, o....
..........
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Op hechten grondslag
door Wally Moes.
Wie een welvarende, zindelijke boerderij wilde zien, moest maar eens gaan kijken
naar die van de Schapers. Grootere waren er in het dorp gemakkelijk te vinden, maar
bepaald geen beter waargenomen en onderhouden. De ligging, ver achter op het
Zevenend, was gunstig en vriendelijk. In een wijden kring stonden de enorme oude
lindeboomen voor het breede voorhuis met zijn helder blinkende ruiten en propere
gordijnen; op zij was een malsche graskamp met daaraan grenzenden moestuin, en
hooiberg, schapenstal, schuren en kippenhokken hadden royaal plaats. Alles, binnenzoowel als buitenshuis, droeg het kenmerk van degelijkheid, orde en vlijt. Nergens
werden de melkemmers, kuipen en karnvaten geregelder en keuriger opgeschilderd,
nergens hadden de beesten beter ligging, en nergens kochten de slagers liever hun
kalven en varkens.
De Schapers waren dan ook met hart en ziel bij hun werk, in merg en been boer.
De beesten, de oogst en het weer, daar hadden hun gedachten volop mee te doen,
voor andere dingen bleef er geen tijd over.
Het gezin bestond uit twee zusters, Mie en Griet, en hun broer Yzik.
Zij hadden er geen van drieën toe kunnen komen om te trouwen, want het zou zoo
jammer zijn geweest om den boel te verdeelen, en zij zaten goed zoo bij elkander.
Zij konden het werk aan met z'n driëen; dat was heel wat voordeeliger dan er vreemde
hulp bij te halen. Maar jammer genoeg begon Mie op middelbaren leeftijd aan een
kwaal te lijden, zoodat zij gedwongen werd zich te ontzien. Zij moesten er dus wel
aan gelooven, en namen, na rijp beraad, een stevige jonge meid in huis.
Dat was Engelina Kool.
Engel, zooals zij genoemd werd, telde, toen zij bij de Schapers kwam,
ternauwernood vijftien jaar, maar zij was groot, sterk en gewillig, en deed haar werk
uitstekend. Zij wende zoo goed, dat 't al gauw leek, of zij van de familie was en
eigenlijk bij hen hoorde.
Tien jaar later stierf Mie, en weer eenige jaren later Griet, en toen bleef Yzik alleen
met Engel over.
Een flinke vrouw geworden en heelemaal in den rol van boerin gegroeid, was zij
nu zoo goed als de huisvrouw. Yzik kon haar gerust alles overlaten en haar de
huishouding geheel naar eigen inzicht en goedvinden laten bestieren, want zij was
van alles op de hoogte, en kwam voor den baas op, alsof het haar eigen belangen
gold. En zoo bleven die twee bij elkander en waren best tevreden.
En weer verliepen de jaren, de zomers met hun drukken hooitijd en al het zaaien
en maaien op de akkers, en de winters met de koeien thuis, die dan volop werk en
zorg gaven.
Yzik was nu al zestig jaar, een stoere man met een dikken rooden kop op een
leerachtigen gerimpelden bruinen nek. Zijn phlegmatieke aard, die hem nooit naar
een ander leven had doen verlangen, had zich nog wat verdikt, en hij was nog minder
vatbaar geworden voor indrukken, die zijn dagelijkschen kringloop van gedachten
niet raakten. Zijn boerenwerk was zijn lust en zijn leven, en daar hij er nog steeds
op tegen had meer dan hoog noodig vreemde hulp te nemen, had hij het altijd erg
druk.
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Engel was nu ook al in de veertig jaar. Zij was zich langzamerhand heelemaal als
de meesteres gaan voelen, want zij had voor alles evenveel hart als de baas zelf. En
voor Yzik was het wat mooi den boel zoo goed verzorgd achter te laten, als hij er op
uit ging om het werk op de akkers te doen. Als hij thuis kwam, vond hij alles goed
in orde en den pot smakelijk gekookt, en dan zaten de baas en de meid best tevreden
tegenover elkander.
Engel was lang en dor, maar niet onknap, en zag er altijd ordentelijk uit. Zij was
gelijkmatig van humeur en genoot steeds van haar onbeperkte macht in huis en hof.
Geen van beiden verlangde het anders, of dacht er ooit over, dat er wel eens een
verandering kon komen buiten hun wil om.
En toch gebeurde dat.
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Engel was de oudste dochter uit een groot gezin. Daar zij al zoo jong uit huis gegaan
en er nooit meer ingekomen was, voelde zij zich niet heel sterk aan haar ouders
gebonden. Het was altijd geweest, of, wat de Schapers betrof, haar eigenlijk meer
aanging. Maar zij had altijd trouw haar loon overgegeven, en werd daarvoor door
haar moeder gekleed, zooals dat in Laren gebruik is. Haar broers en zusters trouwden
voor en na, en nu waren alleen Bertha en Jan nog thuis. Daar kwam op een goeden
dag ook Bertha met de tijding, dat zij met een boer in Blaricum, een weduwnaar met
kinderen, verkeering had gekregen en gauw zou trouwen.
Vrouw Kool, die al oud en nog al hulpbehoevend was, hoorde 't met gelatenheid
aan, en zeide:
- ‘Dan moet Engel natuurlijk thuiskomen.’
Toen dit Engel gezegd werd, schrok ze vreeselijk. Eigenlijk had ze er nooit meer
aan gedacht, dat ze niet werkelijk bij Yzik Schaper hoorde. Ze was zoo langzamerhand
alles daar als haar eigendom gaan beschouwen. Er was geen koe, die ze niet had zien
opfokken of aanschaffen, geen kip, die ze niet uit het ei had zien kruipen. De varkens
en kalven waren altijd vet geworden door 't voer, dat zij hun zoo geregeld toediende.
De moestuin, waar zij veel zelf in werkte, was haar trots. Zij had er zoo'n schik van,
als alles goed opkwam, en wist er zoo voor te zorgen, dat hij altijd wat opleverde
voor het middagmaal, versch of ingelegd. En dan de groote kamer in het voorhuis!
Die mooie kamer met de goed onderhouden deftige meubels; het zware antieke
kabinet met koper beslag, het oud blauw er bovenop, het ‘beroef’ met de geheime
laadjes, waar zij de sleutels van had, de breede haard met de mooie tegelfiguren,
vogelkooien, katten, bisschoppen en randen van bloemen-ornamenten. En de massieve
ronde tafel er voor, waar zij en de baas ieder hun vaste plaats hadden, de soliede
Friesche stoelen met gemakkelijke hooge ruggen, de groote hangklok met zijn gezellig
getik, en de kanten gordijnen, die zij altijd met zoo'n liefderijk respect waschte en
opmaakte. Dat alles zou zij zoo maar moeten verlaten, net of 't haar in 't geheel niet
meer aanging!? 't Leek haar totaal onmogelijk!
En de kleeren van den baas! Niemand zou zeker zoo zorgvuldig en gewetensvol
voor alles zorgen, als zij 't altijd gedaan had.
En dan de baas zelf! De baas zelf!!
Daar schoot in eens een gedachte door Engels hoofd, die er nog nooit in opgekomen
was. Zij moest eeus even gaan zitten en eens goed bedenken, wat zich daar aan haar
opdrong.
Als Bertha met een boer in Blaricum trouwde - wel, zij zou met een boer in Laren
trouwen - met Yzik! - dan kon ze blijven, waar ze was, en alles zou werkelijk van
haar zijn. Yzik was wel oud, en mooi was ie ook niet, maar ze was zelf ook niet jong
meer en had eigenlijk al lang niet meer aan trouwen gedacht. En ze kon goed met
Yzik overweg. Maar hoe zou ze 't wel aan moeten leggen hem er toe te krijgen? Zij
geloofde niet, dat hij ooit aan een vrouw gedacht had, hij scheen alleen maar
aardigheid te hebben in zijn land en zijn vee. - Maar zij zou toch zien het gedaan te
krijgen - het moest, zij wilde hier niet vandaan! Jammer, dat er ook nog haast bij was
- ze zou den baas maar dadelijk, als hij thuiskwam, eens op den tand voelen.
Prompt om twaalf uur kwam Yzik thuis. Hij had altijd een verbazend goeden
eetlust en deed den pot van Engel alle eer aan. Zij waren niet gewoon onder het eten
veel te praten. Yzik werkte met kennelijk genoegen bordenvol naar binnen, totdat
allerlei hikkende geluiden geen twijfel lieten, of hij wel genoeg gehad had. Daarna
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leunde hij voldaan achterover in z'n stoel en stak z'n pijp aan. Dat was altijd het meest
geschikte oogenblik, als er wat te bespreken viel.
- ‘Baas, ik heb je vandaag wat nieuws te vertellen’, begon Engel het gesprek, ‘ik
mot van je vandaan!’
- ‘Watte?!’, zei Yzik, ‘mot je van me vandaan! Dat zal toch wel nie waar wezen!
Heb je 't dan niet goed bij me? Ik dacht, dat je altijd blijven zou.’
- ‘Dat had ik ook gedacht en dat zou ik ook best willen, maar nou mot ik in eens

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 20

277
thuiskomme. Bertha trouwt en nou mot ik thuiskomme.’
Yzik scheen 't nog niet zoo recht te vatten, de dingen drongen niet zoo heel gauw
tot hem door.
- ‘Nou we zelle d'r nog maar niet over tobbe, dat loopt nog wel los. Je bent nou al
langer dan vijf en twintig jaar hier, geleuf ik, je zal nou niet in eens heengaan.’
- ‘Nee, 't loopt niet los’, zei Engel, ‘er zal niks an te doen zijn. Waarom ben jij
eigenlijk nooit getrouwd, baas?’
- ‘Ikke?’, zei Yzik, met een langen verwonderden uithaal, ‘ikke getrouwd? Ik heb
er heelemaal nooit erg in gehad. Ik zat goed met Mie en Griet, en 't was mooier den
boel bij mekaar te houen. Nee hoor, met een vrouw ben je ook zoo nog niet klaar.
Ik heb er genogt van gezien bij anderen. De eene verslonst je boel, de andere versnoept
je cente, en de derde maakt overal armoei over en is nooit tevree. Ik heb niks geen
spijt, dat ik 't nooit gedaan heb. Ik zit wa goed zooals ik zit.’
- ‘Nou ja’, zei Engel weer, ‘maar daar komt nou een end an, want ik ga weg, en
dan mot je maar afwachten, wat je krijgt.’
- ‘Ja die meiden van teugenswoordig binne nie veul, dat heb ik wel in de gaten.
Die motte altijd uit en denken meer an d'r lui kleeren, dan an d'r lui werk.’
Engel zag wel, dat Yzik niet 't minste verband bracht tusschen het denkbeeld van
trouwen en haar persoon.
- ‘Je zal me nog wat missen’, begon ze weer na een poosje.
- ‘Of ik, Engel!’, zei Yzik, ‘want je hebt altijd best opgepast, da kan ik nie anders
zeggen. Zou je moeder je niet hier willen laten en zelf een ander nemen?’
- ‘Dat kan je net denken! Moeder zal daar een vreemde nemen, die ze betalen mot,
zoolang ik een vrije meid ben. Nee hoor, daar zal je wat anders op motte verzinnen!’
Yzik schudde bezwaard z'n dikken kop.
- ‘Nou, ik mot na 't land. Je gaat toch zoo in eens niet?’
- ‘Nee baas, van avond kenne we verder praten, dag baas!’
- ‘Dag Engel! Denk je aan de keutjes en aan de zak rogge, die naar de meulenaar
mot?’
- ‘Ik denk overal an, dat weet je wel. Dat zal heel anders voor je worden as ik weg
ben.’
- ‘Zwijg d'r van meid. Ik kan nie geleuve, da je weg za gaan. Ik had zoo vast
gedocht, da je altijd hier zou blijven.’
- ‘Je mot nog maar es goed prakkezeere of je er wat op weet’, riep Engel hem na.
- ‘Ik zou nie weten, wat ik prakkezeere most’, mopperde Yzik.
- ‘Nou ja, prakkezeer maar es, dag baas!’
- ‘Dag Engel!’, en de boer ging er van door.
- Zoo'n suffert, dacht Engel, hoe krijg ik 't nog in z'n dikken kop! - Maar 't zàl
gebeuren. Ik ga hier niet vandaan en 't is de eenige weg, anders mot ik toch.
En ze beschouwde den heelen dag alles in huis al met andere oogen dan gewoonlijk.
Ze nam als 't ware van uur tot uur steviger bezit van alles, kreeg er al meer hart voor,
en voelde al duidelijker, dat ze niet weg zou kùnnen. Ze wreef in 't voorbijgaan 't
kabinet met haar schort liefkoozend wat op, 't blonk zoo mooi! En dan weer verschikte
ze met voorzichtige hand de pronkstukken op 't bureau, om te probeeren ze nog beter
te doen uitkomen. Ze sprak tegen de beesten en stelde ze gerust, ze zou niet heengaan,
hoor! Ze zou 't den baas wel aan z'n verstand brengen! - Den baas mocht zij toch ook
wel, maar voor hem zou 't haar eigenlijk nog 't minste kunnen schelen.
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's Avonds begon zij dadelijk weer haar loopgraven te leggen om de vesting te
bestormen.
- ‘Heb je wat geprakkezeerd, baas?’
- ‘Wel neen ik, meid! Wa kan ik d'r an doen?’
- ‘Ik dan wel, baas. Je mot trouwen, dan ben je klaar.’
- ‘Bè je nou mal, Engel! Ik ben veuls te oud, en ik zou nie weten met wie!’
- ‘Kom, kom, d'r zouen d'r best nog zijn, die je nemen zouen, geloof dat maar.
Zoo oud ben je nog niet en je bent nog gaaf zat.’
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Maar Yzik zat nog met een open mond van verbazing. - Wat kon die meid toch raar
uitkomme! Ze had hem warempel aan 't schrikken gemaakt! Hij zou z'n pijp maar
es opsteken. Z'n pijpie rooken, daar was ie van thuis, maar prakkezeere, daar had ie
't nie op. Of 't most dan over de vaarkens weze - hoeveel of ze nou al zoue wegen en of z'n rekening met de koe, die kalven most, wel uit zou komme. Over die dingen
kon ie met schik een poos zitten peinzen, maar lang had ie nooit tijd. Hij zou nou
ook maar vroeg te bedde gaan, want hij most er den volgenden dag weer vroeg uit,
en al was ie ook goed gezond, hij veulde toch wel, dat ie geen twintig jaar meer was.
- ‘Ik ga te bedde, Engel’, zei hij dus na een poosje, ‘ga jij ook?’
- ‘Ja, ik ga ook, ik ben klaar. Genacht baas!’
- ‘Genacht Engel!’
En Engel verdween in het opkamertje, waar zij haar bedstee had, terwijl Yzik een
van de hooge bedsteden in het voorhuis beklom.
Den volgenden dag na den eten begon Engel weer.
- ‘Baas, ik ben even thuis geweest en moeder zeit, dat ik al gauw komme mot.
Over een week of zes al. Weet je nou al wat je doet?’
- ‘Och meid, wat leg je toch te zanikke. Hoe zou ik dat nou zoo gauw in eens
weten!’
- ‘Heb je geen zin om te trouwen, baas?’
- ‘Daar denk ik nou heelemaal niet over, Engel! Ze zoue me zien komme, zoo'n
ouwe kerel!’
- ‘Nou, je mot ook niet na de jonge meiden kijke. Maar zoo eentje van over de
veertig, zooals ik er een ben bijvoorbeeld.’
- ‘Och zwijg er toch over, meid, ik heb wel wat anders te doen! Ik had toen ik nog
jong was niet eens erg in trouwen, en nou heb ik 't nog veul minder. Ik begrijp niet
hoe je zoo iets geks in je hoofd haalt, je bent toch anders zoo mal niet.’
Engel zuchtte opzettelijk luid hoorbaar en keerde zich om met haar rug naar Yzik
toe. Toen nam zij een punt van haar boezelaar op, bracht die aan haar oogen, en zei
met een huilerige stem:
- ‘Ik het er toch zoo'n weet van, dat ik hier vandaan mot. Ik kan er niet over, ik
kan er niet over! 't Is net, of ik hier veel meer thuis hoor dan thuis.’
Yzik had Engel nog nooit zoo zien doen en zoo hooren spreken, en zijn verbazing
was grenzenloos.
- ‘Wa ga je nou doen, meid? Krijten? Zal ik eens an je moeder gaan vragen, of je
hier mag blijven?’
- ‘O, as je 't maar goed vraagt, weet ik wel zeker, dat ze 't goed zal vinden.’
- ‘Nou dan za'k er bepaald effe anloope, as je dat denkt. Krijt dan maar nie meer.
Dag Engel!’
Dadelijk, toen hij 's avonds thuis kwam, vroeg Engel:
- ‘Ben je al bij moeder geweest, baas?’
Yzik keek bedrukt en haastte zich niet met antwoorden. Hij had klaarblijkelijk
niets gunstigs te vertellen. Eindelijk zei bij:
- ‘Ze wil er niks van hoore, ze zeit dat je thuis mot komme.’
- ‘Wat heb je dan gevraagd?’
- ‘Nou natuurlijk of je hier mocht blijven.’
- ‘Zie je wel, je hebt 't niet goed gevraagd, dat dacht ik wel. Maar ik wil hier niet
vandaan, ik kan er niet over, ik kan er niet over.’
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En weer ging de punt van den boezelaar naar boven, en kreeg Yzik den rug van
de meid te zien.
Hij voelde zich niets op z'n gemak. Zijn leven was onder grooten gemoedsrust
verloopen; nu zag hij geen weg uit deze stoornis, en met krijtende meiden wist hij
heelemaal geen raad. Hij stopte maar gauw z'n pijp en ging wat buiten op de bank
zitten, en zoodra hij vond, dat het goedschiks kon, zei hij:
- ‘Ik ga te bedde, genacht Engel.’
- ‘Genacht baas.’
De volgende dagen deed Engel niet anders dan bij alle maaltijden verschrikkelijke
tafreelen ophangen, hoe 't gaan zou, als zij weg was. De kleeren van den baas zouden
in 't geheel niet onderhouden worden; hij zou wel gauw als een kiekkaster voor
mirakel loopen met gaten in z'n kousen en zonder knoopen aan z'n bonker. Het
waschgoed en de mooie
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kanten gordijnen zouden stellig vernield worden door te ruig wasschen. Geen een
beest zou op tijd z'n vreten krijgen, en hij moest ook maar afkijken, of er wat was,
als ie 's middags thuiskwam, en hoè 't dan nog was. En alles zou vervuilen en
vervallen!
In de trage hersens van Yzik begon de toekomst er hoe langer hoe donkerder uit
te zien, en na verloop van een week was hij bijna even terneergeslagen als Engel
zelf. Toch scheen hij de uitkomst maar niet te kunnen vinden, en Engel begreep, dat
zij nog duidelijker moest zijn.
- ‘Ik blijf er bij, zei ze op een middag weer, dat je trouwen mot. As je nou es net
zoo'n vrouw kon vinden as ik er een bin, zou je 't dan zoo erg vinden? Dan was je
meteen vrij van loon uitbetalen.’
Yzik wou net een vork met éen grooten aardappel er aan in z'n mond steken. Hij
bleef met een wijd open mond en zijn arm halverwege verstijfd van verbazing zitten.
Het was, of er heel langzamerhand een schemerlichtje bij hem opging. Maar hij moest
't tijd laten om door te dringen. Hij stopte den aardappel in z'n mond, kauwde hoorbaar
tot hij hem door kon slikken, en zei toen:
- ‘Watte, Engel?’
- ‘Nou mot je nog maar es prakkezeere, baas, ik zeg 't niet nog es, wat ik gezeid
heb.’
Yzik at z'n bord leeg, stopte z'n pijp, en staarde in gedachten verdiept voor zich
uit.
- Wat had die meid daar gezeid? Net zoo'n vrouw as zij was - en dan hoefde ie
verder geen loon uit te betalen? - Zou zij bijgeval zin in hem hebben? Zou dat d'r
achter zitte, dat ze er nie over kon om heen te gaan?
Zonder zich rekenschap te geven van wat hij deed, stond hij op, ging het voorhuis
in en liep regelrecht op den kleinen spiegel tusschen de twee vensters toe. Hij had
tot nu toe alleen in den spiegel gekeken om z'n stropdas om te binden en het weinige
haar, dat hij nog had, netjes over z'n kruin te kammen, als hij naar de kerk ging. Nu
keek hij zichzelf eens met aandacht aan, nog lodderiger en onverschilliger dan hij
andere menschen placht aan te kijken, en zijn spiegelbeeld vertoonde dan ook een
uitermate botte tronie.
- Maar ze het toch zoowat gezeid, mompelde hij. Dan zou alles as ik dood ga van
haar zijn - maar ik kan 't toch nie meenemen ook! - Dan zou ik geen loon hoeven uit
te betalen. - Dat ik daar nooit eerder aan gedacht heb! Dat had ik misschien al die
jaren kenne sparen! - Maar zou ze dat wel gemeend hebbe?
Engel had wel gemerkt, dat 't dezen keer ingeslagen had, en zag met spanning het
avondeten te gemoet. De baas en de meid zaten eerst een heelen tijd stilzwijgend
tegenover elkander. Zij verorberden met smaak een flinke portie karnemelksche
rijstepap, toen zei Yzik:
- ‘Nou mot je me toch es zeggen, Engel, of je van middag bedoeld hebt, dat jij me
wijf wel zou willen worden?’
Gretig knikte Engel van ja.
- ‘Ja, baas. Dan blijft alles hetzelfde. Dan hoef je alleen maar geen loon meer uit
te betalen.’
- ‘Ja maar’, zei Yzik, ‘dan ben je de vrouw, en dan verlang je misschien een meid
om 't werk te doen, en dan zou ik er bij te kort komme.’
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- ‘Wel neen, baas, ik zal alles blijven doen, zooals ik 't altijd gedaan heb, dat beloof
ik je vast, als ik maar hier mag blijven. En je zal vooreest nog geen kleeren voor me
hoeven te koopen, want er liggen nog zat mooie pakken van Mie en Griet in 't kabinet,
as ik die dan mag dragen.’
- ‘Nou, je mot 't dan zelf maar weten, ik wil dan wel. Jong ben ik nie meer en mooi
ook nie, maar as je nou toch zin in me hebt!’
- ‘Zin, zin!’, zei Engel, ‘k vin 't maar zoo miserabel om bier vandaan te motte! Ik
kan er in 't geheel niet over en as we trouwen zijn we allebei gered.’
- ‘Je hebt schoon gelijk, meid, en 't was dom van me, dat ik daar niet eerder aan
gedacht heb. Dat komt omdat trouwen d'r bij mij nooit inzat. Maar 't is zooals je zeit,
ik ben vrij van loon uitbetalen en jij kan hierblijven. Ik ga morgen dadelijk naar je
ouwers. En nou ga ik te bedde, want ik ben
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zoowaar meui van 't prakkezeere. Genacht Engel!’
- ‘Genacht baas!’
Den volgenden dag ging Yzik bij Kool en z'n vrouw plechtig aanzoek doen om
Engels hand, die hem gereedelijk werd toegestaan. De Kool's waren wat in hun schik
met hun aanstaanden welvarenden schoonzoon.
- ‘'t Is goed hoor,’ zei Yzik toen hij thuiskwam, ‘nou heb ik 't beter gevraagd dan
eerst. Nou gaan we morgen maar meteen anteekenen en over veertien dagen trouwen.
Maar we doen 't zonder bruiloft, dat zal je toch wel goed veinden, nyt?’
- ‘Wel ja, best hoor! Ik geef niks om een bruiloft, ik ben maar in me schik, dat ik
hier mag blijven.’
- ‘Nou, ik bin ook best tevreden, dat ik nou geen nieuwe meid hoef te zoeken en
op den koop toe nog vrij ben van loon uitbetalen.’
Veertien dagen later trouwde het paartje in alle stilte, Engel uitgedoscht in een
mooi ouderwetsch weerschijnig jak van Mie. Na de kerk gingen ze samen naar vrouw
Kool, die er niet bij had kunnen zijn, omdat ze slecht ter been was; daar aten ze met
de naaste familie een bescheiden bruiloftsmaaltje, en 's avonds zaten ze weer, alsof
er niets gebeurd was, tegenover elkander bij de avondpap.
- ‘Ik ga te bedde,’ zei Yzik, ‘ik ben zoowaar meui van al dat ongewone gedoei!
Genacht Engel!’
- ‘Genacht baas’, zei Engel, ‘ik zal maar evel baas blijven zeggen, dat ben ik zoo
gewend.’

De tijger
door Ellen de Clerq.
Even van haar krant opkijkend - het was onder theetijd en ze zaten, het heele gezin
kompleet, gezellig rond de tafel te lezen en te handwerken - vertelde haar zuster het
zoo terloops weg:
‘Verbeeld je! In Marseille is een tijger uit een menagerie ontsnapt. Doordat er een
paard tegen zijn kooi liep, viel die op den grond en schoot er een plank los. Hij heeft
een hondje doodgebeten en een oude juffrouw omvergeloopen en nou zit ie onder
een hoop wagens verscholen.
En ze hebben al op hem geschoten en de waterstraal op hem gericht en vergiftig
vleesch voorgeworpen, maar hij komt er niet onder uit. Ook iets!’
Ze was een lief, zacht meisje, ten minste ieder, die met haar in aanraking kwam,
noemde haar zoo, familie, vrienden, kennissen, ondergeschikten, iedereen. En zijzelf
geloofde het eigenlijk ook, want er kwam bijna nooit een onaardig woord over haar
lippen, ze stond altijd klaar anderen diensten te bewijzen, ze was doodsbang voor
twist of zelfs maar wrijving met haar medemenschen en ze deed alles om een sfeer
van genegenheid en welwillendheid rond zich te houden. - Je was maar zoo kort op
de wereld, wat had je er aan, elkanders leven te bederven met onaangenaamheden?Na de woorden van haar zuster - de anderen, die zelf lazen en daardoor niet hadden
verstaan, bromden maar wat - zei ze niet dan:
‘Nou, dat is zeker iets’ op denzelfden vriendelijk-belangstellenden toon, waarop
ze zou geantwoord hebben, als men haar bijv. had verteld, dat een van haar kennissen,
midden in een stortbui, haar paraplu had gebroken.
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En oogenschijnlijk handwerkte ze verder, of het haar volstrekt niet interesseerde.
Maar in haar was door die simpele mededeeling een storm losgebroken, zóó hevig,
dat ze moeite had op haar stoel te blijven zitten en 't haar was, of ze zou stikken van
benauwdheid in die zwijgende rust rond haar.
Roode vlekken teekenden zich op haar wangen en een drukkende, benauwde pijn
neep haar hart samen.
- Een tijger uit een menagerie losgebroken
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en nu verscholen onder een hoop wagens. En de menschen bestookten hem met
waterstralen, schoten op hem, trachtten hem te vergiftigen. De menschen, de
moedigsten natuurlijk, de sterke mannen. Ze zag ze loopen, druk en gewichtig, onder
elkaar beraadslagen en commandeeren. En ze zag het dier, in den versten hoek
ineengedoken, zijn schuilplaats verradend door het lichten van zijn oogen in het
duister, bij elke nadering of aanraking blazend en brommend als een groote kat. Hij
was bang door den ongewonen toestand, nat en koud van het water, met pijn aan zijn
wonden, hongerig en niettemin door zijn instinct weerhouden, het toegeworpen
vleesch aan te raken. O, die angst van het dier! Die angst voor de menschen, de
zwakke en toch zoo vreemd-machtige menschen, tegen wie hij niet op kon met al de
scherpte van zijn tanden en klauwen, met al zijn dierenkracht.
Eerst hadden ze hem door list gevangen en jaren opgesloten gehouden in een
ruimte, waarin hij zich amper bewegen kon. Vier passen links, vier passen rechts.
Ze hadden hem gevoerd net genoeg om niet van honger om te komen. Dag in, dag
uit, was hij aangestaard door die dwingende, fascineerende oogen, waarvoor hij de
zijne sluiten moest en den kop afwenden. Dag in, dag uit, had hij menschenvleesch
geroken en voor zich zien leven en bewegen, zonder er zich op te kunnen werpen.
En nu hij vrij was geraakt, vrij! - nu was hij aan zijn jarenlange gevangenschap
ontsnapt, alleen om te sterven een wreeden marteldood.
God, maar waarom waren de dieren ook zoo laf! Waarom lieten zij zich alle
mishandelen en misbruiken door wezens veel minder krachtig dan zij? Waarom vloog
die tijger niet brullend op zijn belagers aan, sprong ze naar de keel en beet er een,
twee, vier, zes dood, dat de anderen gillend vluchtten. Ze zouden wel keeren, hij
legde 't toch tegen hen af, maar terwijl zij hulp haalden, kon hij zich eens in zijn
leven verzadigen aan bloed, warm, stroomend menschenbloed en lillend, rookend
menschenvleesch.
Dood moest hij toch. Nu ja, maar hij kon zich wreken!
En zou dat nu wel zoo vreeselijk zijn - dacht ze verder. Iederen dag sterven er
menschen door ongelukken. De wanhopige vrouw neemt na een jaar een anderen
man, de gebroken verloofde vindt een andere liefde, ouders verliezen toch hun
kinderen, of ze dood gaan of niet, en kinderen moeten toch allen, vroeg of laat,
zelfstandig door de wereld.
Ja, het lijden van die menschen, voor ze stierven, zou afschuwelijk zijn misschien.
Ze trachtte er zich in te denken, medelijden, huiverend afgrijzen te voelen. Ze kòn
het niet. Al haar deernis was voor den tijger. Och, de menschen! Wat doen ze anders
dan elkaar kwellen en het leven ondragelijk maken? Wat gunnen ze elkaar voor
geluk? Ba, ze hadden hun verdiende loon.
Maar de dieren waren eerlijk, vochten niet dan uit lijfsbehoud om hun prooi en
hun wijfjes. Waren tevreden met hun bestaan, begingen geen laagheden.
En de benauwende pijn aan haar hart neep en neep. Ze zag maar al dien tijger, dat
door doodsangst en lichaamssmart gefolterde dier. Al de dieren van de heele wereld
zag ze, geknecht en vertrapt door de menschen.
Rustig zat ze te handwerken in den lezenden kring onder het huiselijk lamplicht,
maar in haar ziedde een machtelooze woede en ze haatte dien avond de menschen
met innigen, hartgrondigen haat.
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Boekbespreking.
Carry van Bruggen-de Haan, De Verlatene, een roman uit het joodsche
leven, Amsterdam, Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur,
1910.
Indien het waar is - ik-voor-mij ben er van overtuigd, maar het zou mij niet
verwonderen zoo mijn meening hieromtrent dezen of genen onder mijn lezers een
weinig bevooroordeeld en dus min-of-meer suspect toescheen - i n d i e n het waar
is dus, dat het aandurven van een uitgebreiden roman een bizonder moed- en
krachts-gevoel vereischt en het tot een, zelfs maar betrekkelijk, goed einde brengen
van zulk een hachelijke onderneming hoog aangeslagen worden moet, hooger b.v.
dan het concipieeren, opzetten en tot een passend slot voeren van een schets, studie,
novelle of essay, dan staat het m.i. tevens vast, dat de schrijfster Carry van Bruggen-de
Haan, met het boek dat ik in deze regelen wenschte aan te kondigen, wat men zoo
noemt een groote schrede voorwaarts gedaan of, m.a.w., dat zij getoond heeft méér
en grootere vermogens te bezitten dan die in haar aanvangsarbeid voor den dag
kwamen. ‘De Verlatene’ is een interessante, een in menig opzicht góede roman en
mevrouw Carry van Bruggen een knap schrijfster. Ik zeg dit zoo voorop en zonder
nadere preciseering - die allicht eenige afbreuk zou kunnen doen aan de scherpte van
't geen ik als mijn hoofdindruk constateeren wil - juist omdat ik in het vervolg zal
blijken heel wat aan te merken te hebben op dit werk van mevrouw van Bruggen.
Moge daarbij elk die mij leest zich telkens herinneren, dat ik - niettegenstaande al
die aanmerkingen - ‘De Verlatene’ een interessanten en goeden roman genoemd heb.
En moge ieder die een waarachtige belangstelling heeft voor de Nederlandsche
letteren, en die weet hoe schaarsch daarin de interessante en goede romans zijn, deze
epitheta van voldoende waarde achten om zich althans de lectuur van Carry van
Bruggen's ‘De Verlatene’ voor te nemen, béter: zich dit goedkoope en toch behoorlijk
uitgegeven boek aan te schaffen en het een plaats te geven in zijn boekenkast.
Ik noemde ‘De Verlatene’ een goed boek, niét omdat het als geheel, als román
zoo goed geslaagd zou zijn, maar omdat het m.i. voldoende kwaliteiten bezit, genoeg
kunstelementen, genoeg moois, om zoo genoemd te worden. Mevrouw Carry van
Bruggen is nog jong. En in géén kunst, als in die van den roman, kan men zich alle
levensondervindingen zoozeer ten nutte, in geen kunst kan men, ouder wordend,
zulke groote vorderingen maken. Ik denk hierbij volstrekt niet in de eerste plaats aan
z.g. ‘technische’ knapheden, maar vooral aan het levens-begrip, of -gevoel, dat de
kern van iederen goeden roman uitmaakt, en dat zoowel in de diepte als in de hoogte
groeien kan zoolang men leeft... misschien, althans zoo lang men over den vollen
omvang van geest- en zielsvermogens mag beschikken. Ik denk zelfs aan de warmte
en innigheid, de overgegeven menschen-liefde, die bij sommigen in de jeugd het
spontaan-sterkst, maar bij anderen, ouderen, door eigen leed, en misschien ook wel
door eigen vreugde, tot een intenser leven aangewakkerd zijn. Dit alles schijnt zeer
eenvoudig; toch mag het m.i. altijd wel weer eens gezegd. Immers hoe dikwijls lees
ik recensies, waarin boeken, zelfs van nog zéér jonge schrijvers of schrijfsters, als
nagenoeg volmaaktheden worden aangeprezen. Tot wat voor dithyramben moet men
dan wel komen, wanneer de schrijfsters of schrijvers van die boeken later béter,
rijper, hoogerstaand, kortom mooier werk voortbrengen? En wat óns, schrijvers,
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betreft, laten wij toch vooral nooit vergeten, hóe ‘lang’ de kunst wel is, hoe oneindig
langer dan ons leven, en ons herinneren de gulden woorden van den grooten
Japanschen teekenaar, die meende tegen zijn honderdste jaar wel bekwaam te zullen
zijn een mensch te teekenen!
‘De Verlatene’, een roman uit het joodsche leven. Langzamerhand worden ook wij,
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niet-joden, die de nederlandsche litteratuur volgen, met het joodsche leven bekend,
bijna vertrouwd. En het wordt steeds interessanter, een aantrekkelijke taak, de
verschillende nederlandsche romans en novellen van joodsche schrijvers, al of niet
het ‘joodsche leven’ betreffend, aan een vergelijkende studie te onderwerpen. De
israëlitische belletristen van beteekenis, die in de laatste kwart-eeuw hier te lande
optraden, ze zijn waarlijk niet weinige. Men denke aan Aletrino, Hartog, Heijermans,
Van Campen, Querido, Goudsmit, Jacob Israël de Haan (mevrouw Van Bruggen's
broer). Hen allen eens terdege te bestudeeren en onderling te vergelijken, zou in
hooge mate de moeite waard zijn en hoogstwaarschijnlijk tot de belangwekkendste
conclusies leiden omtrent het joodsche zieleleven. Immers zou men zonder twijfel
trekken vinden - neigingen, afkeerigheden, eigenaardigheden - die zij allen, of bijna
allen, gemeen hebben. Zulk een diepgaande studie echter, hoe verleidelijk ook, ík
zal er mij niet aan wagen. Al was het maar alleen omdat wie haar ondernam gevaar
zou loopen zich de vijandschap wel niet van alle, maar toch van een groot aantal
nederlandsche joden op den hals te halen. Immers zeer vele israëlieten - o, het is ten
uiterste begrijpelijk na de voorafgegane eeuwen van achteruitzetting, minachting,
haat en spot! - zeer vele israëlieten zijn wantrouwend en in hooge mate prikkelbaar,
wanneer men over hun ras te spreken komt. Zij denken aan vijandschap,
geringschatting, hoon, waar niets dan waarheidsliefde, belangstelling en
weetgierigheid bestaan. Zij hebben niet gaarne, dat men eigenschappen ontdekt, die
aan hun ras eigen zouden zijn. Dit natuurlijk vooral wanneer onder die eigenschappen
ook minder vleiende zijn, hetgeen toch bij een nauwkeurig onderzoek - evenals bij
dat van b.v. het angel-saksische of het slavische ras - onvermijdelijk zou moeten
blijken. Maar in 't algemeen: zij ontkennen hun rás-eigenschappen, zij willen er niets
van weten. Zij zijn Nederlanders, die den joodschen godsdienst belijden, zooals
anderen de Katholieke of de Protestantsche - voilà tout!
Mevrouw van Bruggen behoort zeer zeker niet tot de joodsche letterkundigen, die
aanstoot zouden kunnen nemen aan de conclusies van een onderzoek als ik boven
bedoelde. Immers zij spreekt uitdrukkelijk van ‘het joodsche leven’. En waar een
specifiek joodsch leven bestaat, daar moet men ook specifiek joodsche
eigenaardigheden, joodsche karaktertrekken kunnen vinden. Dat joodsche leven,
zoozeer ziet zij den van ánder leven afwijkenden geest en allure ervan, en zoozeer
begrijpt zij het interessante dier verbizondering, dat zij daarvan het hoofdmotief in
dit nieuwe boek van haar heeft gemaakt. Van die hoogst belangwekkende, die alleszins
merkwaardige joodsche levensgewoonten, joodsche ritus, joodsche begrippen,
joodsche vooroordeelen. Jammer maar, dat zij dit waarlijk al te bewust, te zeer
vooropgesteld, te koud verstandelijk, ja bijna wetenschappelijk folkloristisch heeft
gedaan. Denkt men zich den eigenlijken psychischen inhoud van dezen roman even
buiten die curieuse joodsche wereld, dan vervalt terstond een groot deel zijner
belangwekkendheid. Dit is wel mijn grootste grief tegen Carry van Bruggen's ‘De
Verlatene’. Zij had van haar prachtigen voorraad gegevens over het joodsche leven
slechts gebruik moeten maken tot kenschetsing van haar personen en hun omgeving,
tot een rijke en interessante schildering van dit bizonder milieu, en haar geval zelf
had zij veel meer moeten veralgemeenen, d.w.z gróóter zien. Wat zij geven wilde,
het ‘verval eener familie’, het droef uiteengaan van een gezin, de noodlottige
vervreemding van ouders en kinderen, van broers en zusters onderling, het komt
waarlijk niet alleen bij joodsche gezinnen voor, het is een algemeen kenmerk dezer
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verwarde tijden, dezer periode van overgang tot een nieuw en gansch anders gesteld
gemeenschapsleven. Wilde men evenwel Carry van Bruggen gelooven, dan zou de
in dit boek beschreven ‘ondergang’ slechts aan een zekere kentering in het ‘joodsche
leven’ zijn te wijten. Nergens in haar boek voelt men het algemeen-menschelijke
van haar geval; niet verreweg de meeste vaders sterven eenzaam, neen, speciaal deze
joodsche vader is een ‘verlatene’. Het is tenslotte aan zijn ‘eigen schuld’, aan zijn
star-orthodoxe onbuigzaam-
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heid, dat het heele geval schijnt te moeten toegeschreven worden. Deze roman lijdt
eenigszins aan hetzelfde euvel als mevrouw van Gogh's (overigens knappe) ‘Moeder’.
Mevrouw van Gogh zocht de oorzaak der wederzijdsche onbegrepenheid tusschen
die ‘moeder’ en haar kinderen in de penibele omstandigheden der familie, waardoor
tijd en rust tot toegewijd onderling verkeer te zeer ontbraken. Mevrouw van Bruggen
schijnt te meenen, dat als de oude Samuel Lehren*) maar wat liberaler in zijn
opvattingen was geweest, zijn leven veel gezelliger had kunnen zijn. Maar de lezer
kan niet nalaten te bedenken, dat deze Lehren, in zijn fanatieke en aan de vormendienst
als verslaafde godsdienstigheid, een enorm tegenwicht bezat tegen het leed hem door
de kinderen aangedaan. Zijn zelfvoldane plichtmatigheid, die hem zoo van harte
afging, gaf hem de kracht zich lijnrecht tegenover die kinderen te stellen; hij moet
veel geleden hebben, maar in dat lijden was het zoete der trouwe plichtsvervulling.
Hoeveel ouders, die hun kinderen van zich vervreemden voelen, moeten in hun
bitterheid die troost ontberen!
Mevrouw van Bruggen heeft van die merkwaardige en inderdaad diep-interessante
joodsche ritueele gebruiken het hoofdmotief van haar boek gemaakt. Maar zijn niet
alle romans, die hun zwaartepunt buiten het eigenlijke, het diepste gevoelsleven
hunner personen zoeken, min of meer wankel en hachelijk van bouw? Een roman
uit het haagsche of amsterdamsche, het medische, of uit
wát-voor-speciaal-leven-dan-ook, hij pleegt mij van huis uit eenigszins suspect te
zijn. De beste romans zijn uit hét leven. Dat ‘De Verlatene’ toch een goede roman
genoemd mag worden, komt doordat de schrijfster een gevoelige, menschelijke vrouw
is, iemand die veel leed te begrijpen, veel vreugde mee te voelen vermag. En iemand
die schrijven kan. Haar boek is goed geworden niet dóór maar ondanks haar
vooropgestelde bedoeling. De meeste passages, die er in voorkomen, met het ál te
klaarblijkelijke doel ons van al die joodsche godsdienstige en andere gebruiken nu
eens precies op de hoogte te helpen, behooren eigenlijk niet tot de kunst, maar zijn
interessante folkloristische arbeid. In enkele, zooals in de beschrijving van dien
eersten Seideravond is wat meer innigheid. Maar vergelijk deze beschrijving eens
even met ‘Paaschavond’, de eerste novelle in Van Campen's Bikoerim en het enorm
verschil moet u treffen. Nogmaals: deze roman is lezenswaard omdat hij innigheden,
fijnheden, mooiheden bevat. Maar hij had nog veel inniger, veel fijner en veel mooier
kunnen zijn. Mevrouw van Bruggen was nog wat te jong voor zulk werk en veel te
ongeduldig; zij heeft er niet lang genoeg mee rondgeloopen, koesterend in haar
binnenste haar nog ongeschreven boek - dat bijna haar levensboek had kunnen zijn!
Zij kende ze alle zoo goed, die joodsche eigenaardigheden, zij wist ze zoo interessant,
en zij brandde van verlangen ze ons te vertoonen en uit te leggen. En zij is ijverig
aan het werk getogen, heeft geschreven en geschreven, wel vaak in de goede
bewogenheid, maar ook niet zelden met een ziel... ‘zeeleeg en steeën-grauw’, zooals
Ruigrok het noemde.
Doch laat ons nu, de hoofdzakelijke zwakheden van dezen roman aldus
wreedaardiglijk in het licht gesteld hebbende, den inhoud eens meer in détails nagaan.
Op een dorp in de buurt van Amsterdam (ik moest aldoor aan de Zaanstreek denken
en meende de familie uit een vroegere novelle van C.v.B. te herkennen) woont een
jodengezin in klein-burgerlijke omstandigheden. De vader, van jongs af ongeschikt
*) Samuel of Jacob, hoe heet hij nu eigenlijk? Vgl. bl. 19 met 278 en verdere.
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voor een koopmansleven, drijft verdrietelijk een achteruitgaand winkelzaakje. Hij
tobt en bromt, niet ongoedhartig van aard, maar heerschzuchtig, en streng voor zijne
kinderen, vooral waar 't op het waarnemen der godsdienstige plichten aankomt. De
moeder (vage figuur in het boek) schijnt zachter, inschikkelijker, guller; toewijding
en opofferensgezindheid schijnen haar voornaamste, echt moederlijke karaktertrekken
te zijn. Er zijn vier kinderen. Jozef, de oudste jongen, en Esther, het oudste meisje
kennen
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wij het best. Zij zijn van alle personen in haar boek het gaafst en objectiefst door de
schrijfster gezien en aanschouwelijk gemaakt. Een goedige, eenvoudige werkezel,
die Jozef, trouw en hartelijk, maar zonder veel van 't geen men in engeren zin karakter
noemt. Opgenomen in het amsterdamsch winkelwerk-en-gijntjes-leven, voelt hij zich
onverschillig worden aan de aartsvaderlijke ritueele gebruiken en onthoudingen, vrijt
en huwt een meisje uit een ‘liberale’ familie, en besluit, ofschoon niet zonder
aarzeling, zijn eerstgeborene niet te laten besnijden. Zijn aarzeling komt deels voort
uit diep-innerlijke, onberedeneerde gehechtheid aan het gebruik, imposant en
eerbiedwaardig door zijn ouderdom, deels uit hartelijkheid jegens zijn vader, van
wien hij zich door het nalaten der heilige handeling voor goed begrijpt te scheiden.
Esther is het ons allen welbekende jeugdtype, dat zich ontevreden en misplaatst voelt
in haar omgeving. Zij hunkert naar erkenning en vrienschap van, vooral rijkere,
niet-joodsche meisjes en lijdt sterk onder de haar, en al haar rasgenooten, met
onbeschaafde wreedheid betoonde verachting der overige kleinburgerlijke,
niet-joodsche bevolking van haar dorp. - Deze rassenhaat, of -verachting, en haar
kleinzielig-wreede pijnigingsmiddelen schijnen op het dorp in kwestie al bizonder
sterk ontwikkeld te zijn. Daardoor te meer denkt men onder 't lezen aan de belachelijke
esprit-de-cloche, en aan de kil-stugge, mal trotsche, gaarne en grif hoonende aard
zoovelen Kennemers en West-Friezen eigen. Amsterdammers of Zuid-Hollanders,
een gulle Zeeuw en een gemoedelijke Geldersman, zullen waarschijnlijk geneigd
zijn den hier geteekenden haat en de ordinair-venijnige uitingen daarvan voor
overdreven aan te zien. - Esther dus grijpt de eerste-de-beste goij-sche vriendschap
die haar toevallig tegemoetkomt met gretigheid aan, en geeft er zich geheel aan over,
ook al begrijpt het slimme kind gauw genoeg van welk verdacht allooi deze
vriendschap eigenlijk is. In den kring der Naumanns ook laat zij zich koppelen aan
een zestigjarigen, half-verloopen satyr, die haar een huwelijksvoorstel doet,
aanvankelijk, in zijn seniel-verliefde stemming, ook wel ernstig gemeend, maar later,
als het meisje na een twist thuis bruusk met hem weggeloopen is, gauw vergeten.
Maar ook Esther ziet haar belangen dan al niet meer in een huwelijk met den
onfrisschen grijsaard. Zij bedriegt hem met een mooien jongen in het
verleidings-zwoele Nizza, gaat vervolgens ook (zoo maar pardoes) met dien jongen
mee naar Parijs, en komt, weldra verlaten, noodgedwongen, van kwaad tot erger,
totdat zij, na een betrekkelijk korten tijd van schitterende débauche, van wanhoop
krankzinnig, huiswaarts keert. Behalve dit laatste, vrij onwaarschijnlijk lijkende
gedeelte, wordt ons haar geschiedenis goed verteld en zeer aannemelijk gemaakt.
Jozef en Esther zijn menschen, zooals wij er velen kennen, en hun typen werden ons
hier, hoewel niet bepaald kompleet doorschouwd, toch aandachtig en niet zonder
innigheid gegeven.
Zijn er ook veel Daniëls en Roosjes - de namen der beide andere kinderen - in de
wereld? Waarschijnlijk wel, maar wij weten het niet precies. Van beiden wordt ons
veel verteld, veel liefs vooral, maar dit op waarlijk ál te subjectieve wijze*), zoodat
wij over hen lezend wel een menschelijk gevoel van genegenheid en medelijden
*) Haar subjectieve schrijfwijze bracht er de schrijfster zelfs nu en dan toe eigen ethische of
aestetische opmerkingen direct ten beste te geven. Vgl. bl. 29, 33, 57 enz. Op bl. 29 is het
woord ‘opzichtig’ kritiek en goede-smaak-betoon van de schrijfster. Op bl. 33 moet het
woord ‘wreede’, op bl. 57 de woorden ‘verstandiger en beschaafder’ van haar weldenkendheid
getuigen. Slordigheidjes.
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voelen opkomen, maar hen feitelijk niet leeren kennen en dus telkens weer half
vergeten. Zoo vaak het verhaal van Jozef of Esther afbreekt om Daniël of Roosje
weer eens op te pakken, krijgen wij een gevoel van ontstemming hierover te
overwinnen. Daniël verbeeldt blijkbaar de fijn-intelligente, toch droomerig-dichterlijke
en wijsgeerige jonge man, die zijn tijd begrijpt en een eigen en frisch oordeel heeft,
vernietigend o.a. voor al die verouderde joodsche instellingen en gebruiken, waarvan
ook hij, ja voorál hij, in zijn kinderjaren toch zoo veel gehouden heeft. Met vol
bewustzijn verlaat hij zijn vader, studeert uit eigen schamele verdiensten te
Amsterdam, en heeft
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daar tenslotte vriendschapsbetrekkingen tot mede-studenten, zoowel mannelijke als
vrouwelijke, die evenmin als zijn eigen gedroom en gedenk veel diepgang toonen
en ons maar zeer matigjes interesseeren.... Neen, deze Daniël heeft de schrijfster ons
wat al te ‘sympathiek’ willen maken. In het verhaal van zijn lotgevallen komen ook
wel aardige, fijntjes opgemerkte, lichtelijk ontroerende dingen voor. Maar over 't
algemeen staat zijn figuur ons lang niet zoo stevig en zuiverbelijnd voor oogen als
die van broer Jozef. En zoo legt ook Roosje het af bij Esther. De schrijfster heeft
zich geheel-en-al met Roosje geassimileerd en haar kritische gave heeft haar daarbij
in de steek gelaten. Een lief, aanhankelijk kind schijnt zij, Roosje - maar daarom
juist: als zij, op Seideravond voor 't eerst, haar ouden vader aan zijn lot overlaat en
bij haar, ook waarlijk ál te idealen, niet-joodschen vriend blijven wil - dat het tenslotte
niet gebeurt is een toeval - gelooven wij daar niet aan en weten toch ook weer zelf
niet precies waarom wij 't niet gelooven. Wij kénnen Roosje niet. De schrijfster, in
volle verteedering voor deze haar mooie figuur, is te vagelijk lyrisch met haar te
werk gegaan.
Maar eigenlijk nog het minst van allen kennen wij den Vader. En juist deze - de
Verlatene - had, zoo niet de hoofdpersoon misschien (ondanks den titel kan het
kompleete gezin als zoodanig gelden) dan toch het hoekigst omlijnde middelpunt in
dat gezin moeten zijn. Het volle licht valt op deze figuur - en zij is te vaag, te abstract
gebleven! Dit is op één na mijn grootste grief tegen Carry van Bruggen's roman.
Samuel Lehren doet al heel weinig en zegt heelemaal niets. Enkele standen en
bewegingen van hem zijn mooi weergegeven, maar daar houdt het dan ook mee op.
Geen enkel gesprek van hem met een of meer van zijn kinderen! Ja, de in de
compositie van het geheel m.i. noodzakelijkste van deze gesprekken sloeg de
schrijfster gewoonweg over. Het is bijna ongelooflijk, dat mevr. van Bruggen het
ontoereikende in de schets van haar voornaamste figuur zelf niet ingezien heeft. Wat
de moeder betreft is het mogelijk aan opzettelijke verwaarloozing te denken, omdat
deze figuur, al in 't begin van het verhaal plotseling stervend, tot zoo spoedig en
ondramatisch verdwijnen was bestemd. Maar de vader had ons zoowel innerlijk als
uiterlijk onwrikbaar vast in het geheugen moeten komen te staan.
Een zwakheid van het boek is tevens dat - nu eenmaal de joodsche
godsdienstgebruiken tot zulk een voornaam motief werden gemaakt - wij niet meer
merken van de eigenlijke houding, niet tegenover den ritus, maar tegenover den
godsdienst zelf, der optredende personen. De vader is een vrome jood, voor wien de
ritueele instellingen onafscheidelijk verbonden zijn met zijn voorstelling van
godsdienst. Goed, maar als zijn kinderen, als vooral Daniël tegen die instellingen
blijkt op te tornen, eigenlijk vooral uit ergernis dat zij door anderen, ja door de
priesters zelf, niet meer heilig gehouden worden, hoe is het dan dat hij, de vader, die
zich toch ook aan dat niet meer heilig houden ergeren moet, ganschelijk verzuimt te
pogen zijn kind te redden, te onderzoeken in de eerste plaats hoe diep diens tegenzin
gaat, of ook werkelijk de kern der godsdienst, het geloof zelf in den God der Vaderen
er mede gemoeid is?
Is hij dan eigenlijk niet een redelooze driftkop, onze belangstelling amper waard?
En zoo ja, waar blijft dan de tragiek van het verhaal?
Een andere zwakheid - en in rang van ‘gewichtigheid’ mijn derde grief - zijn de
theatrale effecten waartoe de schrijfster haar toevlucht genomen heeft om gebrek
aan innigheid goed te maken. Het is te midden van een der plechtigste ‘feesten’, dat

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 20

de krankzinnige Esther plotseling terugkomt; het is Seideravond en Roosje.... denkt
daar zelfs heelemaal niet aan en laat haar ouden vader eenzaam zitten aan den
feestdisch dien zij zelf heeft helpen aanrechten! Dat die oude vader ook eensklaps
sterft aan dien zelfden disch, als hij voor 't eerst zoo geheel alleen is, en dat, pas
daarna, Roosje en haar Rudi overhaast binnenkomend hem zoo ‘ontwaren’ (het koude
woord is een ondubbelzinnig blijk van 't gebrek aan warmte waarmee de beschrijving
geschiedde), het hoofd op de
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tafel liggend, ‘de lange grijze baard stroomend over het witte tafelkleed’ - het is een
theatraliteit, die er waarlijk heelemaal niet doorkan, en als slot van den roman de
oorzaak van een ontstemming bij den lezer, fnuikend voor zijn waardeering van het
gansche boek. Het is jammer, zeer jammer!
Het best misschien - ik weet niet of mevr. v. Bruggen de opmerking sterk apprecieeren
zal en of die dan ook eigenlijk wel pleit voor haar kansen als romanschrijfster - het
best misschien lijkt zij mij daar waar, zooals bij de beschrijving van het familieleven
en de feestjes in het gezin van Jozefs meisje en in dat van zijn oom te Amsterdam een humoristische toon in haar werk ontstaat, een toon die herinnert aan de schrijfwijze
harer ‘naaischooltjesschetsen’ in dit maandschrift. Zij is dan wat ruw, maar amusant,
eigenlijk nog meer sarcastisch dan humoristisch; haar toon heeft dan dikwijls iets
bijtends, iets hatends of minachtends, te subjectief eigenlijk ook al voor iemand die
groote romans wil schrijven. Maar zij is dan toch in de eerste plaats levendig en
overtuigend en er is een gang in deze haar sarcastische episodetjes, die ons het bewijs
is dat zij daarmede aan een natuurlijke neiging voldoet. Het zij mij vergund deze
aankondiging met een kort citaat uit zulk een stukje te besluiten, citaat waarin 't
tevens nog eens duidelijk blijken moge, wat er eigenlijk is van mevr. van Bruggen's
stijl, dien schijnbaar aarzelloos-beslisten, koel-kordaten, toch wel vaak fijn
preciseerenden stijl van haar, intelligent in de eerste, ietwat ‘expliceerend’ in de
tweede, gevoelig beeldend.... eerst in de derde plaats.
Jozef komt op een avond bij zijn meisje: (bl. 207). ‘Hij liep nu den bakkerswinkel
binnen waar 't vol was van klanten. Op de toonbank stonden de vettig-zwarte
bakplaten vol glimmende, platte koeken, taarten en kleurig kleingoed. De bedrijvige
knechts tapten gijntjes, wogen en telden, de klanten, meest huismoeders met sjaals
om en kleine tulle mutsjes op, praatten met mekaar, omslachtig, met veel glimlachjes,
zonder haast, prettig in de zoetigheidslucht onder de heldere lamp. Jozef wrong zich
door de smalle ruimte tusschen hen heen en kwam door glazen deur de achterkamer
binnen. Rebecca zat er aan tafel met haar moeder en een jonger broertje, knap
donkerblond kereltje, dat huiswerk maakte. David luierde in een hoek en las in z'n
hemdsmouwen de krant. Ze keken op bij Jozefs binnenkomen en allemaal vonden
ze, dat hij bijzonder vroeg was.
‘'k Heb ook wat bijzonders’, zei Jozef, opgewekt, ‘een invitatie voor een Poeriem
partij bij Oom Manuel’. Hij reikte Rebecca 't briefje van Leon.
't Meisje glunderde, terwijl ze 't las, en Jozef, arm om haar schouders, hoofd tegen
't hare, stond bij haar en las mee.
‘Nou, hoe vin-je 't? Fijn, wat?’
‘'k Trek me beige japon aan’, bedisselde 't meisje, heelemaal erin, een hooge kleur
ineens op de wangen.
‘Ze trekt d'r beige aan’, bromde David uit zijn hoek met een vette keelstem. Hij
schoot in z'n jasje en liep naar de deur.
‘Mot je 'r weer uit?’ bitste z'n moeder, en tegen Jozef deed ze haar beklag, dat
David avond aan avond 't huis uit sjouwde en met meiden van de straat z'n geld
verdeed... z'n geld en mèer dan z'n geld... Jozef begreep haar toch wel? Verveeld
stond David bij de deur te darren om weg te komen. Al dat geklèts van moeder.
Zoenen, vrijen, hossen met meiden in café's, in de Pan en op straat, dat was nou zijn
plezier. Ieder had 't zijne, vader om te slapen en den godsgeslagen dag te ‘laajenen’,
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moeder om lekker te eten en te roddelen, Rebecca om met mooie japonnen te loopen
en te kletsen met Jozef, Jozef en nog eris Jozef... en dàt was nou zijn plezier. Wat
kletste moeder dan. Hij wist wel, dat Jozef degelijker en fatsoendelijker óók, voor
zijn part, en al wat je maar wou meer was dan hij. Tot degelijk verkeeren en trouwen
kan je allen dag nog komen.’
Men zal wel willen toegeven, dat dit een levendige en typeerende schets is; met
korte maar forsche halen werd het gezinnetje er in neergezet.
H.R.
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De technieken van Kunstnaaldwerk door J. van Emstede Winkler,
Amsterdam, S.L. van Looy.
Een ander maal wezen wij op de noodzakelijkheid van de kennis der technieken voor
den herbloei onzer kunstnijverheid.
Goede voorbeelden, patronen, ontwerpen kunnen hun nut hebben, wanneer eerst
de bewerking der grondstoffen weer eens van voren af aan herzien is; van een zuivere
werkwijze uit moeten die betere modellen opgroeien.
Een boekje daarom als De Technieken van Kunstnaaldwerk, lijkt mij in dezen tijd
volkomen op zijn plaats.
Mevrouw van Emstede Winkler is iemand die door jarenlange ondervinding als
directrice der Rijks Kunstnaaldwerkschool, volkomen de eigene eischen van iedere
stofbewerking kent. Zij heeft de verschillende technieken geheel in haar macht, weet
wat met iedere techniek te doen is, en dit is van groote waarde.
Volkomen stem ik dan ook in met wat de heer J.W.H. Berden in de voorrede zegt:
‘met de toenemende belangstelling en beoefening staat het technische gehalte der
nieuwere producten over het algemeen nog niet in evenredigheid; tusschen den vorm;
de grondstof en techniek is het verband nog vaak onlogisch, het geheel dientengevolge
onschoon; de afwerking is nog zoo vaak onzuiver, soms onjuist.’
Dat mevrouw van Emstede haar taak niet te licht heeft opgevat, bewijzen de twintig
verschillende borduurtechnieken die zij in alle onderdeelen behandelt, en al moge
men van oordeel zijn dat techniek niet uit handboeken te leeren is, zoo zal men in
dit geval, waar de meeste meisjes de grondbeginselen wel op de scholen gehad
hebben, een uitzondering moeten maken. Daarbij komt nog, dat de talrijke, zeer
uitvoerige afbeeldingen in niet geringe mate het geschreven woord steunen.
Voor hen dus die zich tot de beoefening van het kunstnaaldwerk voelen
aangetrokken, en waarom zijn het helaas nog niet meer jonge dames en meisjes, zal
dit boekje van veel nut kunnen zijn, omdat het juist geeft wat noodig is, een goeden
fond om verder naar eigen inspiratie, naar eigen schoonheidsbegrippen op voort te
werken.

De Plant in de historische stijlen en decoratieve kunst
is de titel van een nieuw boek door den heer J. Kuyper, hoofdleeraar in de Haagsche
akademie, gedeeltelijk bewerkt naar het bestaande werkje van Midgley en Lilley,
gedeeltelijk zelf aangevuld.
Hoewel het Engelsche boekje, Plantform and Design, aanleiding was tot deze
uitgave, lijkt mij de toevoeging van den heer Kuyper het meest belangrijke in dit
Hollandsche plantenboek.
Uitstekend zijn de plant-teekeningen van Lilley en voor hen die een handleiding
wenschen in het vast en strak neerschrijven met de pen van blad en bloem, zou ik
geen betere voorbeelden kunnen noemen, maar.... hiervoor was geen Hollandsche
uitgave noodig.
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De ontwikkeling der plantvormen in de historische stijlen echter is een onderwerp
dat wel wat meer overdacht mag worden door hen die zich met versieren bezig
houden.
Voor wie zich eenig begrip wil vormen van de ornamentontwikkeling in de
Grieksche stijlen bijv., van de daarop gebaseerde Romeinsche en de hieruit weder
voortgevloeide Louis XVI, hij zal in Kuypers boekje een kort overzicht ervan vinden.
Een k o r t overzicht helaas, want ik zou wenschen dat d i t gedeelte alleen, het heele
boekje in beslag had genomen, de stof is uitgebreid genoeg.
't Kan zijn dat hier andere overwegingen in verband tot de uitgave bestonden; maar
mij dunkt dat van de plantvorm in de gothiek, om iets te noemen, toch wel meer dan
vier bladzijden te vertellen is. Juist van deze periode, zoo rijk aan plantmotieven.
Nog iets - ik schrijf hier geen aanmerkingen maar opmerkingen, die m.i. een
dergelijke uitgave belangrijker kunnen maken. - De illustraties zijn voor het
meerendeel in zeer goede penteekeningen, maar zij geven ons zoo weinig van de
werkelijkheid, foto's waren hier op hunne plaats geweest. Een teekening van een
gotische hogel zegt ons niets, wel een foto naar een dergelijk bouwfragment. De
fotografie lijkt mij, voor kunsthistorie, de meeste juiste wijze om een indruk van stof
en materiaalbewerking te geven. Dat ééne Romeinsche relief, zegt meer dan de
overige teekeningen. Een en ander mogelijk voor een volgenden druk.
R.W.P. JR.
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‘B R U M E S D ' O C T O B R E ’
LICHTDRUK NAAR DE SCHILDERIJ (VEERE) VAN THEO VAN RYSSELBERGHE IN DE VERZAMELING
VAN DEN HEER J. PEYTEL.
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Théo van Rijsselberghe,
door Karel van de Woestijne.

THÉO VAN RIJSSELBERGHE.

Als ik deze stoere gestalte zie, gestuikt van nek en bonkig van schouders, en dit
hoofd vol wil en wijsheid, scherpzinnigheid en beradenheid, begrip en beleid, waarvan
de blikken, beslist maar nadenkend, vorschend maar betrouwend, de verte tegenkijken:
hoe zoude ik niet denken, bij dit portret van Théo van Rijsselberghe, misschien
minder om onmiddellijke gelijkenis - zij bestaat! - dan om de voorstellings-waarde
van beider uitzicht en de geestelijke dracht, - hoe zonde ik niet denken aan onzen
Gentschen Man van het Belfort? Verwezen thans tot grauwe eenzaamheid zijne
onaanroerbare grootschheid, want verweerd en verwond aan elken knook der
knoestig-hoekige gedaante, kan men hem heden zien tusschen de barstige zerken en
verbrokkelde kapiteelen, de schuinende zuilen en verbazend-jong stijgende en
neigende boog-gaanderijen, die de bebraamde en beveilde puinen der Sint-Baafs-abdij,
in 't dicht-ruige gras der binnentuinen, waar zwart de sparren rijzen en de
fluister-klatering van een ahorn, maken tot een museum van plaatselijke
gedenksteenen. Hij staat er, de Man van het Belfort, onaantastelijk-stoer en
ongenaakbaar-bral; hoe gehavend ook, de eenige die, in volle gestalte en op de hoogte
welke hoort bij zijne waardigheid, overeind bleef tusschen, bóven, óver dit
uiteen-geslagen Leven, dat schoon nog is alleen als een doode maagd en als een
verwonnen krijger. Maar hij is niet dood, nij. Met den strakken blik van den
spiedenden soldaat en van den contemplatieven monnik, gebiedt als 't ware zijn
onvergankelijk-Gentsche wil - onvergankelijk door brutalen ijver en teedere
koppigheid -, heerscht zijn dubbelzinnige geest die 't goede bereiken wil, al was 't
door de oneerlijkste middelen - die geest is Gentsch, en als ijzer dat plooibaar wordt
in den gloed en harder bij 't verkoelen, en tot staal als men er koud water op giet, -
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gebiedt en heerscht hij over puinen, die een Klooster waren, en eene Kazerne.
Eginhard bekleedde er de Abts-waardigheid; de benden van Alba stichtten er omheen
huizekens van pleizier en infamije; híj staat er in eeuwigheid, de mystieke en
hardnekkige, de blij-geestige en stout-moedige, de brandende en koele Gentenaar.
Want heeft hij niet eeuwen gestaan, vroeger, onder de bete van zon en van vorst;
gezweept en doorstriemd van wintersche winden; door-
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zinderd en doorkorven van zomer-laaie; maar pal steeds en groot, starend en
bezinnend, den storm-hoed aan de schouderen geschroefd alover den stieren-nek, de
welvende borst die deinen doet dicht-ijzeren maliënkolder, de beenen als boomen,
de hand in geruste kracht aan 't zware en onfeilbare slag-zwaard; - heeft hij niet
eeuwen gestaan in viervoudige staatsie en gestalte, aan elken hoek van het steenen
Belfort dat, boven de schrompele nijverheid der

PORTRET VAN MEVROUW VAN RIJSSELBERGHE.

steegjes, boven de geslotene stilte der kloosters, boven vechtende kroegen, boven
tellende kantoren, rees als het blok-aan-blok-gemetseld symbool der Gemeentelijke
Macht: uit die macht onontkomelijk geboren en gegroeid, betrouwen weldra en
geweten dier macht, en ernstige hoede over haar prachtig verleden?...
Zou hij echter, verwonnen alleen van het helsch element - een brand die het Belfort
ten deele vernielde - dalen van recht-staande heerschers-plaats: niet te minder (en
meerder misschien) behield hij, hier binnen de abdijtuinen, zijn afgetrokken beteekenis
van bezielden steen; en op dat gelaat met de harde juk-beenderen, de breede en diepe
holten waar bol rollen de blikken, den neus die zindert en adem uitsnuift, de zinnelijke
lippen en hun vaste geslotenheid: daar erkent zich, bewogen maar met de kalmte
zijner koppigheid, de Gentenaar in, als in het rots-geworden teeken van 't eigen
oer-innerlijke karakter.
Want dat karakter bestaat erin, acuut de werkelijkheid waar te nemen en ze gul
groot te verwerken,; kritisch-objectief te beschouwen en lyrisch-subjectief weer te
geven; zeker te zijn van 't waargenomene en imponeerend-snijdend daardoor bij 't
verdedigen van 't recht der persoonlijke verklaring; brutaal-eigenzinnig eindelijk in
zijn zucht naar vrijheid, zoo in conceptie als in verheerlijkte verwezenlijking ervan.
Hij weze koopman of kunstenaar: hij blijft, binnen de gegeven omschrijving, dezelfde.
Hij weze soldaat en vechters-baas (en hij was het altijd): hij zal na Gavere, niet meer
dan na West-Roosebeke, - zijne twee gevoeligste neder-lagen - versagen noch
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toegeven; Karel de Stoute verdoemt zijnen ‘harden kop’, en, Gentenaar-zelf, verdraagt
te minder graag hem Keizer Karel. Want hij gaat, de Gentenaar, prat op zijn recht,
overtuigd van de goede en berekende gronden ervan; en daarna kost hem niets te
duur, om zijne opvatting recht te houden. Daarom is hij meestal brutaal; daarom weet
hij voorzichtig te wezen. Want overwinnen móet hij, en hij zal 't, hij minnaar van
alle vrijheid, maar liefst van de zijne.
Dát ziet de Gentenaar in zijn Man van het Belfort, gesloten en breed, ingetogen
en uitdagend.
En nu doet het zich zoowaar voor, dat
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Théo van Rijsselberghe, Gentsch schilder, naar gestalte als naar trekken des gelaats,
den Man van het Belfort gelijkt.
***

PORTRET VAN MEJUFFROUW VAN RIJSSELBERGHE.

Niet dat ik aan het toeval zulker gelijkenis de beteekenis van eene onomstootbare
wet, de mathematische waarde eener onontkomelijkheid zou toekennen, bedoelende
dat Théo van Rijsselberghe, wen op het uitzicht trekkend naar den Belfort-man, als
hij bezitten zou, wat een geboren Gentenaar in hem gevoelt, wat hij gewaar wordt
bij hem te beschouwen. Nog daargelaten trouwens, dat de karakter-teekenen, het
Beeld der Sint Baafsabdij toegekend, wel wisselen zullen van beziener tot beziener
- gaande van gebrek aan alle sensatie tot hypertrophie der eigene geestes-kenmerken
-, zou het een al te groot gewicht te hechten zijn aan den vorm van een neus of de
dikte van een lip. Zelfs een weêrbarstige phrenologie zou weinig leeren bij 't helmet,
dat het steenen hoofd der dertiende eeuw duikt, en onmogelijk maakt vergelijking
met den kop eens schilders in de twintigste. Zijn we niet, daarenboven, in een
gelijkmakend-demokratischen tijd, die onder telkens andere maskers hetzelfde
gestarde begrip vat, en het onbetwistbaar-geachte der algemeene beginselen? En dan:
wie zou ten huidigen dage niet beschaamd zijn, op zijn aangezicht te dragen wat aan
vreugde en leed, wrok of dankbaarheid te zwaar woog of zijn hart? Wij hebben den
moed niet meer, ons in ons eigen gezicht te toonen. Waarbij komt, dat de natuur ons
geene verrassingen spaart. Een mystische dichter onder mijne vrienden, die zeer
oprecht weg-smelt in eene ijsroom-vroomheid die hem stemt tot voortreffelijke
verzen, en waarvan de lezer, hem niet in persone kennend, meenen zou dat hij er niet
anders kan uitzien, dan een monnik van Fra Angelico: deze dichter heeft een snor
om een gendarm bang te maken, en zijn voorkomen is nooit dan joviaal. En deze
andere dichter, Hollander hij, wiens intellekt eene nieuwe Nederlandsche poëtiek
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inluidt en indaagt: vertoont hij niet neus en mond van een makelaar, wel-gedaan, in
kruidenierderij? - Houdt dit niet voor portretten, waar het niet zijn dan schematische
voorbeelden eener mogelijkheid, die er meer en meer naar te dingen schijnt in onze
Lage Landen, ongeweerde werkelijkheid te worden.... Zij bewijzen echter het
onuitstaanbare, wen onhoudbare der bewering, dat men betrouwen moet op vormen,
plooien en lidteekens van een kop, hoe hij weze sprekend van karakter.
Het geval echter met Théo van Rijsselberghe is een dankbaar geval: de heusche
wezenlijkheid dient hier eene verlokkelijke
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fantazie, dewelke niets ons beletten kan tot een gelukkig einde door te voeren. Want
deze fantazie wordt gesteund door, heeft de proef doorstaan van een talrijke
ondervinding: Théo van Rijsselberghe is, zoo in uiting (zijne speciale uiting: die van
een schilder) als naar uitzicht (mits men mij, voor de vergelijking, de afstand gunne
van een zevental eeuwen) Rijsselberghe is, naar mijne Gentsche subjectieve waarheid,
de Man van het Belfort.
***
Man van het Belfort dus, zóo naar uitdrukking van eigen innerlijkheid, als naar
gelaats-uitzicht.
Maar laat me trachten te bepalen, wat de geestelijke innerlijkheid van het gestelde
type geeft, verwerkt door eene kunstenaars-natuur. Wij weten dat ze, algemeen
genomen en tot grond-slag van elke werkzaamheid, beteekent: een zin en een kennis
der werkelijkheid, strevend naar eene vrijheid die gebonden blijft binnen de
persoonlijke opvatting van het wezenlijke. Wat wordt zulk werkelijkheids-bezit,
gegroeid tot geestelijk eigendom, bij den artiest? Concreter gezeid: hoe omschept
de Gentsche kunstenaar tot schoonheid zijn geweldigen zin en liefde der realiteit?
Waarom doet hij het op de wijze, waarop hij het doet? Wanneer, na welke
ontwikkelingsgang, herkent de Gentsche kunstenaar in het voortgebrachte gewrocht
zijn vrij-geworden beeld van den indruk, van de stemming, van de beteekenis, van
de vordering der wekkende werkelijkheid? Onder welken vorm mag zijn bevredigd
gemoed als bevrijde reactie, als persoonlijke en belangelooze weêrgave, de
beschouwde en ondergane werkelijkheid belijden?
Laat ik hier de Gentsche Kunstenaar zelf antwoorden.
Dat echter eerst volgende bron van verwarring en misverstand worde gedempt Als
ik schrijf: Gentsch Kunstenaar, dan kon dit de gedachte meêbrengen, dat ik geen
onderscheid maak tusschen het aesthetisch ondervindingsveld en -vermogen van,
b.v. den Dichter en den Schilder, van den Musicus en den Beeldhouwer, en de uiting
hunner kunstmacht op een zelfde vlak stel, en onder eenzelfde beoordeelings-methode.
Dit is allerminst het geval, en elke dichter die ooit en met oprechtheid aan 't schilderen
ging met eene bedoeling van kunst; elke beeldhouwer zelfs die een teekening wou
maken buiten benuttiging van zijn beeldhouwwerk, weet wat hij te overwinnen heeft,
weet hoe hij zich te verplaatsen heeft in gansch anderen geestes-toestand, ja,
geestelijkheid, wil hij bereiken wat hij heeft gewenscht of van zich-zelf gevorderd.
Neen, geen zelfden staf meet onderscheiden kunstuitingen; en het ware even brutaal
als puëriel zeer verschillende werken, van poëzie evenzeer als van plastiek, te
onderwerpen aan en te verklaren door een al te gemakkelijk vooropgestelde theorie.
Niet het kunstwerk op-zich-zelf dus, noch zelfs eene gansche periode van
werkzaamheid, zal voor den scheppenden artiest getuigenis leveren van zijn
Gentsch-wezen. Ik zal, in dit gedicht of gene lithographie, in deze enkele symphonie
of gindsch afzonderlijk tafereel, allicht weinig-Gentsche kenmerken terugvinden.
Maar ik zal ze terugvinden, meer of minder duidelijk, meer of minder
gedesinteresseerd, in de geestelijke geschiedenis, in het artistieke vormingsproces
van uitmuntende Gentsche kunstenaars, welke kunst ze nu ook beoefenen. En daar
zullen die kenmerken echt zijn, en, wen waar, overtuigend.
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Daar hebt gij, bijvoorbeeld en als eerste voorbeeld, Maurice Maeterlinck.
Opgegroeid in eene plompe en razerige stad; in een zeer gesloten huis dicht bij den
spoorweg die, gedoken achter melaatschen muur en de dubbele rij van
stoftig-ademlooze platanen, niets vernemen liet dan gillen en donderen; tenzij de
familie verbleef - in den zomer, en in Vlaanderen regent het aldoor over den zomer
- aan 't lood-zilveren, effen, rechtlijnige, geniepig-kalme, angstwekkend-vriendelijke,
blijmoedig-schrikwekkende van een àl te gelijkelijk kanaal; zoo heeft Maeterlinck
(en ook wel zijn broer, die nochtans notaris zou worden: o kunst-vóorbestemming!)
geleefd tusschen de opgewekte strengheid van burgerlijke ouders en de fleemende
onbegrijpelijkheid van opvoedende Jezuïten

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 20

293

PORTRET VAN EMILE VERHAEREN.
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(waar hij trouwens zijn schrijfkunst, zijn zeventiend-eeuwsch-klassieke ontwikkeling
en zijne geestelijke belangloosheid aan dankt). Zulke bestaansvoorwaarden prikkelen
alle zenuwen, die prikkelbaar zijn. Al zouden bevrijding van schooltucht en liefde
voor sport, (ook liefde voor gezellige naaistertjes,) Maeterlinck wrokkig ontketenen
voor eene geestelijke gezondheid: zoodra hij in zich zal voelen ontwaken den
woord-kunstenaar, zal zijne woord-kunst wezen die van een bitter-scherpen, van een
nijdigen en wee moedigen impressionist. Herleest ‘Les Serres Chaudes’: het is
pijnigend van overspannen werkelijkheids-vizie; ‘Princesse Maleine’ is, tot in de
taal die ze spreekt, angstig-verbluffend van naturalistische natuurlijkheid, en tot in
‘Pelléas et Mélisande’, zelfs tot bij ‘l'Oiseau bleu’, heeft de dichter in het dialoog
niets vergeten, verrassend-juist, van het Gentsche Fransch. - Bij groeien en verworden
rijst echter zijn geest onophoudend. De knellende, de vijandig-klemmende realiteit,
al heeft hij ze ook legendarisch en veralgemeend voorgesteld, (óok een Gentsche
karakter-trek), kan geen voldoende spijze blijken voor den hunkerenden honger naar
hoogere menschelijkheid. De schat der Vlaamsche mystiek leert hoe men het
dagelijksch brood maakt tot eeuwig voedsel. Andere philosophie erkent het bestendige
van de minste daad. En de werkelijkheid, de ondervondene werkelijkheid, die men
niet langer scherp en pijnlijk ondergaat, leert men gebruiken: ze moet naar hooger
leiden, zij moet voor 't hoogste dienen. ‘Het Leven der Bijen’: toont het trouwens
niet hoe geene onmiddellijkheid dient dan tot altijddurende bestendigheid? En
Maeterlinck ging zoover, dat zijne glimlachende afgetrokkenheid, die hem uit scherpe
werkelijkheids-waarneming gevoerd had tot het hoogste geestelijke genieten, Maurice Maeterlinck ging, abstract en bewogen, gelooven in ‘L'Intelligence des
Fleurs.’
Uitdrukkelijker nog, en beslissend, leert het werk van Charles van Lerberghe de
waarheid inzien van onze stelling. Aanvangend met ‘Les Flaireurs’, sedert de
Elisabethians eerste toonbeeld van een ‘Théâtre d'Epouvante’, dat Maeterlinck van
zijn vriend en stadgenoot naar den geest en den vorm af zou kijken, en waarvan de
bestand-deelen waren niets dan een minutieuzen en pijnlijk geraffineerde keus uit
schrikkelijk-overdreven werkelijkheden, - hun symbolisme, hoe kenmerkend ook,
is te kinderachtig-brutaal en doorzichtig om de aandacht te trekken, tenzij door zijne
hyper-naturalistische verkleeding, - zou 's dichters arbeid rijzen weldra langs de
gulden ladder der meer en meer wazige ‘Entrevisions’ (waarin de realiteit alleen nog
voorwendsel is, en inspiratief middel, tot droomen en de broosheid van beelden in
den droom), tot de kristallen doorschijnendheid, tot de ontlichaamde, gesublimiseerde
helderheid, tot de naar het levens-princiep herleide, naakte zuiverheid van ‘La
Chanson d'Eve’: gedichten, alleen geëvenaard door sommige verzen van P.C. Boutens.
En het genie van Charles van Lerberghe. - ongelooflijk-geworden schrijver van het
panieke dramatje dat ‘La Princesse Maleine’, in 't veel ergere, voorbereidde, - zou
uitspatten en uiteenspatten in ‘Pan’: niets meer dan de (veel te grof voorgestelde)
onstoffelijke drijfkracht en bezieling der wereld, verheerlijkt door wie de verfijnde
martelaar onder Schrik en Dood was geweest.
Zal ik u spreken nog van een derden Gentenaar, beeld-houwer deze, zijnde George
Minne, dien ik als voorbeeld aanhalen wil, omdat zijne uitoefening van eene andere
kunst mijn oordeel bevestigt, door hare resultaten, dat ik mij aangaande een
quasi-algemeenen Gentschen kunst-gcest weinig vergis? Vóór twee jaar, in April,
publiceerde ‘Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift’ een opstel waarin ik naar
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meer-individueele, hoewel algemeen-menschelijke oorzaken, trachtte te verklaren
waarom de meester, uit een sarkastisch-tragische, later meêwarige en vrome
wezenlijkheid rees, meer en meer, zoo in plastische uiting als in oproependen geest,
naar eene belangeloosheid die, met moedwillige beperking in de middelen, betuigde
eene verruiming van gezichts- en gevoelsvlak. Het viel me toen niet in, of ik oordeelde
uitwijding hieromtrent onnoodig, bij de aangegeven redenen daarvan deze te voegen
van
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het Gentsch-zijn. Al is Minne, meer dan wie, en niet alleen door geboorte, voorliefde
en keus, een Gentenaar. In honderd anekdoten, hier misplaatst, weinig bescheiden,
maar hoezéer overtuigend voor mijne ziens-wijze!, kon ik uit het gezamentlijke leven
van Maeterlinck, Minne en Van Lerberghe, genoeg bewijsvoering vinden voor de
overtuiging, dat uit

DE SPIEGEL.

hun liefde van en hun schrik voor, uit hun zicht op en hun lijden onder een zeer
scherpondergane werkelijkheid, de abstractie, de afgetrokken expressie, de
aldoor-maar strakkere of meer-heftige uiterlijkheid hunner kunst niet zou zijn
gegroeid, waren zij geene Gentenaars geweest in het merg en in de nieren.
Het is omdat Gent, als levensmidden - dat men er onvermijdelijk ondergaat - u
bindt eerst tot wanhoop toe, en u zweept aldra onder 't bralle gebod, een knellenden
dwang te ontvluchten. Onder de loome koppigheid der burchten, langs den looden
loop der kanalen, lijdt de ziel hare vreezende liefde. Er hangt daar een giftige toover
in de roet-doorwalmde luchten. Er krielt bangelijk verholen leven in de
schaduw-beslagene hoeken der stinkende stegen. En daar wordt men de gevangene
van, die, vrij-gelaten, niet meer weet wát met zijn vrijheid aan te vangen, en die
smeekt, zijn kerker te mogen blijven bevolken met zijn droomen en bevuilen met
zijn dierlijkheid. En niemand zou de halsstarrige begoocheling vermogen te bezweren
- ironie of bral ge-
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HET ZONNIGSTE UUR.

raas zijn niets dan kleine middeltjes tot eigen geruststelling, - zoo daar niet ademde
en woei, zweepte en hijgde, boven de torens en hun hangende schaduw, de Gentsche
vrijheidsgeest, die altijd uitweg vindt, al is het door een dool-hof vol bramen en
distels; die den uitweg móet vinden, en zoekt tot hij hem gevonden héeft. Het is dat
de Gentenaar, hoe hem boeit en niet loslaat eene beangstigende werkelijkheid, zijn
geest niet rusten laat, geen vrede vindt naar den geeste, zoolang, in zijn gemoed, de
realiteit niet gegroeid is tot het Evenwicht, dat ik Stijl noem.
***
Hier is, gij begrijpt het, geen sprake van Stijl-alleen-naar-den-vorm. Ik bedoel hier
vooral Levens-stijl.
Levens-stijl, ik kan hem moeilijk anders omschrijven dan door de antithesis: hij
is het tegen-deel van Levens-pose. Pose is altijd leugen: zij is het bewijs, en soms
de vergoeding van een gebrek. Als macht is ze niet, dan hoogstens een middel tot
verweer. Wil ik mij laten doorgaan, wil ik poseeren voor een rijk man, dan neem ik
daarvan de uiterlijkheden aan - al te opzichtelijke kleedij, over-groot vertier, en wat
dies meer - die me de achting bezorgen, die ik oordeel noodig te hebben om door
het leven te komen. Pose kan echter, behalve een leugen, ook een ziekte zijn. Zij kan
den ongezonden zucht zijn naar eene vooruit-komende, eene opmerkelijke en
opgemerkte personaliteit, die daardoor alleen reeds bewezen wordt niet te bestaan.
Zonder levensbehoefte ditmaal, en zelfs tot schade in mijne levensvoorwaarden, kan
eene neiging, die ik me-zelf niet verklaar, er mij toe drijven, het uitzicht nabij te
willen komen van een acteur of een jockey. Niets nochtans, in mijne omgeving, kan
me daar middellijk of onmiddellijk belang voor inboezemen, of bezorgen eruit profijt.
Misschien onderga ik er schade door, en zeker noemt men er mij
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excentrisch om. Ik kan trouwens geenszins paard-rijden, noch heb lust comedie te
spelen. Mijne pose wordt in dit geval belangelooze leugen: eene vergoeding vind ik
er niet in, dan eene negatieve. Niettemin blijft ze een gebrek beteekenen: ik ben niet
wat ik, om welke reden ook, dát, waar ik voor zou willen worden gehouden.
Levens-stijl, hij, is juist het tegen-deel. Niet berustend dan op vaste, degelijke,
soms subtiele werkelijkheden, gekozen echter en gecontroleerd, is hij het zekerste
teeken van een macht, van een bewust vermogen, vermits hij dáarin bestaat, dat hij
zich uit in een oordeel en een wil, die eind-uitkomst zijn van feiten, bezonken,
gezuiverd en gegroeid tot affecten en gedachten. Binnen de grenzen der personaliteit
en hare componenten, houdt levensstijl steeds eene waarheid in. Binnen elks eigen
logica en de wetten en vermogens van elks beeldvorming en beeldschikking, is hij
het waarachtige, onvervalschte teeken der geestelijke individualiteit. Naarmate het
schiftings- en louterings-verlangen en -vermogen hooger gaat en breeder wordt, stijgt
ieders levensstijl in waardigheid en in waarde: een adel, die de voortreffelijkste is,
daar hij niets dankt dan aan eigen zintuigelijke en moreele beteekenis. Belangloos
steeds, wijst hij op het echtste eigendom: zich-zelf, en op het bezit der beste
bewerkstelliging-wijze en uitbating ervan: oordeelkundigen zelf-tucht. Bij sommigen
(heiligen en de hoogsten onder kunstenaars en geleerden) aangeboren gave en
natuurlijk bezit, kan hij bij anderen ontstaan uit de loutering van het lijden en de
noodzakelijkheid van de beteugeling. Bij den Gentenaar groeit hij uit de zucht naar
vrijheid, uit den bewusten wil van geestelijke vrijheid. En nooit door uiterlijk gepraal
bereikt men hem; want ik herhaal het: hij is in alles het tegendeel van Levens-pose,
en kan niet ontstaan dan uit oprechte liefde tot de waarheid, die men niet benadert
dan met geduldige nederigheid.
***
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Het spreekt van-zelf dat de kunstenaar, die de hoogvlakte van zulk evenwicht heeft
betreden; die de dagelijksche daden en gebaren geleid heeft naar, bewerkt heeft tot
zijn eigen wezen, waar ze bestendigd worden tot verhoogde en veralgemeende
waarheid; die ze binnen de oekonomie weet te houden van een klaar inzicht over
zich-zelf en over hunne uitdrukkings-noodwendigheden; - hij die niet meer is de
barbaarsche geluider of strijker-van-verf, immediaat reageerend, met panische vreugd
haast maar zonder bezonken gevoel, in onomatopeeën en trippeling (wat zijn sommige
gedichten méer?) of klodders morsige of schreeuwende kleur, of een onbeoordeelden
indruk; maar die geen impressie terug zal geven aan de inboezemde natuur dan na
het filtreeren door een gemoed en een geestelijkheid die de eigen bewogen vrede
hebben gevonden: het spreekt van-zelf dat de kunstenaar, die tot Levens-stijl is
gegroeid, geen werk zal voortbrengen dan van Stijl-in-den-vorm.
Wil dit echter zeggen, dat de hoogte-maat van den Levens-stijl de scherpte of de
uitzonderlijkheid van den Vorm-stijl bepaalt? Moet men er als eene waarheid uit
afleiden dat, naarmate de persoonlijke geaardheid van den artiest in eigen afteekening
wint, ook de uiterlijkheid van zijne kunst in eigenaardigheid, in afgetrokkenheid zal
stijgen?
Het ware zeker onvoorzichtig, het als noodzakelijk voor te stellen.
Want, nietwaar, elke kunstuitvoering hangt af van eene techniek en de gebruikte
grondstof. De eene of andere dier grond-stoffen moge gemakkelijker verwerken;
licht boetseert men makkelijker in pasteline (of hoe heet het?) dan in klei; tempera-verf
is plezieriger dan akwarel-kleur; en ik vind soms mijn woorden beter in 't Fransch
dan in 't Nederlandsch. Maar vast staat: ik moet boetseeren, schilderen of schrijven,
wil ik bekomen een beeld, een schilderij, of dit opstel. Wij zijn gebonden door de
uitoefening van onzen arbeid aan het gereedschap ervoor, en men schaafde vooralsnog
niet beter dan met een schaaf.
Nochtans schrijft Querido anders dan Couperus - en ik neem het geen van beiden
kwalijk -; Mejufvrouw van Hall bewerkt anders haar beelden dan Toon Dupuis; en
hetzelfde paard zouden Breitner en Hart-Nibbrig, hoewel beiden op doek van zelfde
kwaliteit en met de eigenste verve en kwasten, op zeer onderscheiden manier, maar
ik vermoed, behandelen. Ligt dat nu aan den afzonderlijken Levens-stijl van elkeen
dezer artiesten? Is Verhaeren heftiger en vreemder in zijn stijl dan Maeterlinck, omdat
hij het ook innerlijk is; omdat ‘le Style, c'est l'homme même’? Want men spreke niet
van educatie. Verhaeren en Maeterlinck gingen school bij dezelfde Jezuïeten. En
schrijven leert men niet....
Het weze vooreerst gezegd, dat zeer groote en zeer bijzondere kunstenaars zich
liefst beholpen hebben met de meest gewone en de meest versletene middelen. De
rijke Racine is een arm woorden-boek. Miserabele dichters, daarentegen, zoeken de
vreemdste vocabelen voor de armoedigste gemeen-plaats. De waarde der emotiviteit,
en hare gewiktheid, brengt dus niet noodzakelijk meê de meer-of-min groote
weelderigheid van hare uitdrukking. Het ‘Nihil in intellectu quod non prius fuerit in
sensu’ brengt niet meê, dat het overtollige en overweldigende der zintuigelijke
gewaar-wording het schiftende verstand overrompelt, - waar Levens-stijl voor zorgt,
- en dus ook niet dat een overvloed van woorden noodig zij om ze ter wereld te
brengen. En nochtans, ik herhaal het: waar enkelen als van zelf alles tot zijne
eenvoudigste expressie herleiden, vinden geestelijk-evenwaardigen noodig, geen
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bestand-deel van hun gevoel ongezeid te laten, en kleeden in een profusie van
bijzonderheden wat de eersten vertoonden in een zeer welsprekende naaktheid.
Dat is, meen ik, omdat minder de graad van Levens-stijl op den Vorm-stijl invloed
heeft, dan de individuëele physiologie van den artiest, en omgekeerd: dat elks
physiologisch wezen minder invloed heeft op de vorming van Levens-stijl (waar
veel denken, en soms bewust strijden bij komt), dan op Vorm-stijl (die ‘l'homme
même’ is omdat hij meer van zijne zenuwen dan van zijn intellekt vergt). Met andere
woorden, wat de senso-
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riëele impressie bij 't kieskeurige, bij 't filtreerende der kunstenaars-personaliteit
allicht verliest, zal zij allicht terug-winnen - onder de kontrool natuurlijk, zonder
dewelke geen kunst-werk is, - in den kalmen of zwoegenden arbeid der schepping.
Het eerste ‘allicht’ hangt af van Wijsheid; het tweede ‘allicht’ van eene koorts, die
koel of heet kan zijn, en die wisselt naar ge ideo-emotief of louter imaginatief, naar
ge visuëel of auditief, naar ge... wat weet ik al! zijt....
Dat onontkomelijke physiologische wezen nu, dat bij geestelijke vorming minder
te doen heeft dan bij geestelijke uitdrukking, - ik blijf altijd bij den kunstenaar, - het
hangt onvermijdelijk en hoofdzakelijk van overerving af, en van gewoonten, jong
reeds aangenomen. Ik heb in mijn opstel over George Minne aangetoond, dat de
patricische aard van zijn vader, en dezes bezigheden, van een bouwmeester, waar
Minne in opgebracht werd, op het werk, op den stijl van dat werk vooral, des
beeldhouwers een grooten invloed hebben gehad.
En nu doet zich voor dat de vader van Théo van Rijsselberghe eveneens een
bouwmeester was, en van meer-nederige afkomst. Wat eveneens misschien, bij dezen
impressionist-vol-stylistische-strengheid, van overwegend belang is. En zoo kom ik
op mijn onderwerp terug.
***
Al weet ik van Theo van Rijsselberghe's levens-omstandigheden niets - verwacht
hier dus geene biographie! -: ik vermag me vóor te stellen met eene waarachtigheid
en op gronden, die me kans geven, in mijne voorstelling eene waarschijnlijkheid te
benaderen die er beter misschien de physionomie van weêrgeeft, dan
mogelijk-strijdige werkelijkheden.

BOCHT BIJ LA FOSSETTE.

In den, reeds goren, stadswijk, die leidt naar een nijverige en brutaal-bralle
werkmans-buurt van nauwe steegjes en walmende huisjes, waar zwarte fabrieken
hunne omfloerste vensteroogen en den roet-bos der hooge schauwen heffen, - ik zelf
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werd in dien wijk groot gebracht -; in eene straat, hoofdzakelijk van
geniepig-behoeftige burgertjes bewoond en vuile winkeliertjes, maar waar 's Zondags
de groote poort van een societeit-voor-geringe-lieden ten dans noodende of hart
smeltende koper-muziek uitgalmde: een huis, het grootste der straat, met breede,
steeds open inrij-deur, waarin, stevig, de gestalte van een gebrilden grijsaard, die,
boven den grijzen baard, met zekerheid zijne pijp rookt. Het is bouwmeester Van
Rijsselberghe, de vader. Achter hem aan, de wijdte van een binnen-plein, vol steenen,
pleister, karreelen. Holleblokken kloppen de bol-hoofdige keien. Metsers-figuren
treden aan en buiten, tikken aan wit-bestofte pet. In de kamers, links, raadt men de
nauwgezetheid
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van teekenende architecten. Daar zitten ook wel de zonen op kantoor, die talrijk zijn.
Want allen kozen zij zich een bezigheid, den stiel des vaders aanverwant.
De, allicht weerbarstige, werkzaamheid van Théo's dag heeft plaats tusschen de
rustige nijverheid dezer muren. 's Avonds moet hij naar teeken-school. Een smalle
straat, vlak over het ouders-huis, en waarin pinkt het licht van een verdacht huis,
genoemd ‘Het Farootje’, brengt hem op Achter-leie. Hij over-ziet ze, van aan de
Minnemeersch-brug waar hooge kaars-populieren den donkeren hemel inrechten,
gebogen tot aan de Krommenwalbrug. Hij wandelt langs een schamele leuning en
water-trappen die geniepig nooden naar het zwarte klotsen daar-beneên te treden.
Op de kaden walmen stoffig balen vodden, stinken vaten haring en petroleum-tanks.
Schaarsch lantaren-licht toont spokerige gestalten gebogen bezig aan 't lossen of
laden van een binnenvaart-stoomschip, waar schor-heldhaftig geroepen en gevloekt
wordt.... Deze weg leidt ter teeken-Akademie. Zij heeft galmende gangen. De klas
van het Levend Model is een paters-cel, want ook dít gebouw is een oud klooster.
De Gentsche jeugd haalt er, sedert geslachten, grappen uit, die Homerisch en
onkieskeurig zijn. Een kachel gloeit er versmachtend. Het gas zingt als een zwerm
nijdige muggen....
's Avonds, en weêr naar huis. 't Acht-urenlof klept krijschend uit alle kerke-torens.
Daar blokt voor u, massief, gezet en dreigend, het Graven-kasteel, thans gerestaureerd,
toen nog beplakt met honderd kleine huizekens, bekroond met een reuzen-dak, vrij
nog alleen aan de ingangstorens, die staan als twee oneindige beenen waaraan
ontbreken een romp en een hoofd, verloren, daarboven, in mist en in roet. Daaronder,
de inktsteegjes van het Paters-hol. En verder, aldoor het rijzen maar, toren aan toren,
van kerk aan kerk, ongezien den loggen hemel in, waar,
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TERRAS TE RAVELLO.

als om nood, kleppen de klokken, en als een brallen dronken-man rameit de ijzeren
rammel van het Belfort....
***
In zulke atmospheer - ik gaf er u opzettelijk van versterkte kwint-essens, - in deze
omgeving van vrees-wekkende strengheid, waar een masker van goedmoedigheid
niet dekt dan toezicht overzich-zelf en over anderen, en waarvan het, soms plots
uitspattende, reuzen-joviale niets is dan onweerstaanbaar maar weer gauw gedempt
opstand; in zulk een wereld leeren de jaren en de noodwendigheid u tucht, moed en
geduld. Ge wordt er tevens taai en hard; gij blijft open-hartig, maar gij wordt
voorzichtig; gij ziet groot, maar gij wordt - ik sprak hier meer bepaald weêr van den
kunstenaar, - gij wordt kieskeurig in, gij houdt kontrool over de
uitvoerings-bestanddeelen van het beeld dat ge ziet.
Gij ziet groot. Want Gent is constructief en monumentaal, en de Gentsche geest
is constructief en monumentaal. De kanten lievigheid van gevelkens langs
zwaan-bevaren grachtjes vervult Brugge met mijmer-ziekte en zachten weemoed.
Het ruw-bonkige van de Gentsche gebouwen - de architectuur blijft er romaansch kan u vervullen met angstigen eerbied, u verpletten tusschen deze platte en onversierde
muren: te dieper haalt gij adem, want te moeilijken. Stad eener groezelige ontzetting
eerst, leert ze u de mannen-deugden die er van bevrijden. Zij leert recht zien, en
oordeelen zonder omwegen. Zij weert het sentimenteele, maar leidt óp voor het
moeilijke sentiment. Geen lievige gevoelerigheid hier, maar Het Gevoel, dat,
opgedolven uit strenge diepte, te echter is en te edeler.
Ja, Gent is een school bij uitstek voor 't aankweeken van Levens-stijl. Is het - wijl
Brugge was een stad van ijverig geld, van
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blijden koophandel, van luchtigen adel en verfijnden hofkring, - omdat Gent de
afgetrokken contemplatie omsloot van vele kloosters, en de harde nijverheid van
stil-zwijgende werkers? Hoe 't weze: men laat er zijn geest niet gaan op gemakkelijk
spel en 't drijven, doelloos, over den vijver eener liefelijke fantazij. Men bouwt er
aan zijn gemoed gelijk de stroeve poorters bouwden aan Hallen en Gildehuizen. Men
wordt er, in éen woord, wijs.
Men krijgt er ook, van liever lede, Vormstijl, vermits ook hij is kontrool, natuurlijk
- wij zagen 't - binnen elks physiologische grenzen, naar elks sensoriëele
wezenlijkheid.

KLOOSTER TE MONREALE (SICILIË).

Zal deze sensoriëele wezenlijkheid echter niet, natuurlijkerwijze, zooniet gewijzigd,
dan toch beteugeld worden binnen een architectonischen, binnen een constructieven
tucht; bij hem vooral die, als George Minne, als Théo van Rijsselberghe, voor zijne
ziel en voor zijne hersenen, eene bouwkundige opleiding heeft gehad?
Het bevestigde zich bij Minne van aanvang af, haast. Van Rijsselberghe zou eerst
zoeken de Bevrijding uit de omsluitende werkelijkheid. Hij moest den vormings-weg
gaan van elk Gentsch kunstenaar. De Bevrijding vond hij in het Impressionisme,
vóor die bevrijding kwam in heel de Vlaamsche schilders-wereld, lang vóor ze
bereikte het volk. In die Bevrijding leeren hierbijgaande platen hem u kennen.
***
Veel langer in Frankrijk, heeft sedert haast dertig jaren - sedert den kring der ‘XX’,
die, nu zeventien jaar geleden, tien jaar al den kring der ‘Libre Esthétique’ vooraf
ging, - het Impressionistisch Luminisme in België, en meer bepaald in Vlaanderen,
een schuchter wortelken geschoten, dat sterker en sterker werd, en binnen dien tijd
wies tot machtigen boom. - Ik spreek met opzet van: impressionistisch luminisme.
Want ten onzent is het steeds - en het spreekt ter eere van onzen Levens-stijl - minder
om onmiddellijke natuur-impressie, dan om hare gerijpte uiting in licht, in atmospheer,
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in ruimte, in kleurschakeering te doen geweest. De grootste onder de onzen hebben
nooit nagelaten, zelfs de minste hunner schetsen te ‘situëeren’, samen te stellen,
evenwichtig te componeeren. Zelf heb ik dikwijls Claus aan den trok gezien,
mediteerend en zoekend. Bemerk mij den haast-klassieken opzet van Heymans'
‘Lente’ in het Brusselsch museum, en, terzelfde zaal, de schrandere voorstelling in
Rijsselberghe's ‘Strandwandeling’. Wie trouwens dezen laatste volgden door de
tentoonstellingen der ‘Libre Esthétique’ heen, weten, hoe angstvallig hij, op een
teekening voor vergrooting bestemd, naar 't gezichts-middenpunt, naar de juiste
plaats in de ruimte, naar het ‘moment’ op de doekvlakte (want beweging, drastische
plastiek, is éen der
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hoogste criteria in impressionistische kunst), dat het gebaar van zijn model, de
kleurvisie er omheen, en het gevoel van den schilder bereiken zal, zoekt, en aarzelt
vóor de vaststelling. Onze impressionistische meesters van nu, geenszins minder dan
de meesters van vroeger, - en trouwens als de groote kunstenaars die Manet en Monet,
Degas en Renoir, Sisley en Pissaro heeten, om ons tot de inleiders van het Fransche
impressionisme

POZZUOLI (MORGEN).

te bepalen, maar oneindig meer dan, b.v., een Cross of een Luce, - onze meesters
gaan nooit op eerste impressie los, zonder, voorafgaand of gelijktijdig, gevoelig, en
zelfs geestelijk, te schiften. Zij weten - en hierin is Théo van Rijsselberghe hun allen
den baas - een schilderij te equilibreeren. Wemelt het licht, het impliceert niet dat
het schilderij moet ‘rammelen’. Hun impressionisme is dus niet in het opzetten van
hun werk, het is niet ‘intrinsêque’: het ligt alleen in de uitvoering, in het enveloppeeren
van een, soms zeer gekozen, zeer opzettelijk onderwerp; het is in het licht, meer zelfs
dan in de belichting, het is in de kleur te zoeken. Het is, in éen woord, humanistisch,
in dezen zin dat aan de kleur geene overdrachtelijke, geen gefingeerde, geene
conventioneele beteekenis, maar hare echte, eigene beteekenis, bepaald door licht
en lucht, en omgeving en onderlinge verhouding, gegeven wordt. De bedoeling is
dus (en willen wij zaakkundig oordeelen, dan moeten wij ons op dit standpunt
plaatsen,): de emotie, door het schilderij te wekken, uit te laten gaan van de
atmospherisch-juiste kleur-weêrgave.
Dit te hebben begrepen - naast gelijkstrevende makkers - was, voor Théo van
Rijsselberghe, de gezochte, noodzakelijke Bevrijding uit het Gentsche zwart. Waar
hij
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echter, lengerhande en beter en beter - wen misschien juist het zuiverst-Gentsch?:
oordeel naar 't vóorgaande! - die makkers ging overtreffen: in zijn zin voor
constructie.... Ik wil hier geen schilderijen vertellen: gij hebt oogen, en onder die
oogen voldoende voorbeelden. Gij ziet er, nietwaar, hoe evenwichtig-gevoelig de
portretten zijn (ik heb geweend vóor 't beeld van 't meisje ouder den stroo hoed), en
hoe evenwichtig-constructief

AQUARIUM TE NAPELS, PAUWKLEURIGE LIPVISSCHEN.

elk landschap. Claude Lorrain ging niet verder; nog de weemoedigste primitief....
Maar ik zwijg: oordeel zelf, en zeg of Théo van Rijsselberghe de Vrijheid niet alleen
verwon, maar wist te beteugelen.
Wat nu, van zulke overwinning, het nut is voor den volke? (want, nietwaar, hoe
individuëel en afgetrokken ook, het bereikt willens nillens een publiek, het kunst-werk,
wat de kunstenaar ook bedoele en aan welken aandrang hij ook gehoorzame). Welke
de verhouding, beter gezeid, van een overwonnen publiek tot den ontoegevenden
schilder? - Laat ik hier herhalen, wat ik elders en vroeger zei:
‘Dat men over deze heerschappij van lucht en klaarte niet klage: dit teeken van
blijde gezondheid, - waar ze niet ál te overdreven is: gezichts-hypertrophie is ook
een ziekte, - komt ook den toeschouwer ten goede, die rechtstreekscher en meer
onbevangen de natuur leert zien, en zich-zelf aldus rijker maakt. Het vreezen der
conventie - al dreigt deze ook al bij onmachtige, zeer talrijke, volgelingen van, b.v.,
Claus*), - het streven bij de schilders naar persoonlijke visie dwingt het publiek tot
zelf-analyse, tot kritiek zijner eigen indrukken. De massa, die geen voorstelling heeft,
dan dat de hemel

*) Hier voeg ik bij: zooals elk nieuw en sterk dichters-geluid tot eene nieuwe rhethoriek
aanleiding geeft.
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blauw of grijs, de grond bruin, het gras onvermijdelijk groen zijn, in de
vlakst-mogelijke kleuren en met de geringste afwijking, leert hieruit eigen voelen,
voorbijgaande impressies, vluchtige beelden op te diepen en te behouden; zij maakt
er haar net-vlies aan gewoon, beter te zien en 't geziene beter te bewaren; zij is bereid
tot fijnere gewaarwording en aldus tot meer genot ervan. Ja, het impressionisme is,
beter dan het meer-rustige, meer-abstracte doorslag-landschapschilderen van vóor
een goede twintig jaar, een school voor smaak-loutering en kunst-zin bij het volk,
en van diepere vreugde om natuur en om leven; schijnt het ook niet verder dan tot
oppervlakkig genieten te leiden: “de herinnering aan een ding is beter dan het ding”;
hetgeen zeggen wil: de herinnering aan een schoon zonne-schilderij kan rijker maken
het gemoeds-voordeel dat men heeft aan een gelukkigen namiddag of aan een frissche
morgen-wandeling....’
- Is het nu 't eenige, wat men van een kunst-richting eischen mag of te verwachten
heeft? Ligt hare ethische reden van bestaan, hare moreele beteekenis alleen daarin,
dat ze haar voorop-gestelde doel met vooropgestelde middelen bereikt, den volke
toespreken kan met de zekerheid, begrepen te zullen worden en gewaardeerd, en niet
geheel nutteloos? De schoonste kasteelen, op schuivend zand gebouwd, schuinen
onvermijdelijk onder de winden, en slechts vaste fundamenten zijn waarborg voor
eene verzekerde eeuwigheid.
Hetgeen me brengt tot een derde punt dezer beschouwing over de schilderkundige
uitingswijze, door Théo van Rijsselberghe verkozen tot bereiken van zijn
schoonheidsideaal.
- Ik ken geenszins aan de Impressionisten, aan de meest revolutionaire onder dezen,
het monopolium der kunst-emotie van dezen tijd toe, beschouwd uit een toekomstig
oog. Beter gezeid: ik geloof geenszins dat de toekomst in de circa twintig jaren van
ons stap voor stap overwinnend impressionisme - de aanvangsoverdrijving sluit ik
uit - het eenige Teeken der Schoonheid, bij alle verdere uitsluiting, lezen zal.
Integendeel. En deze meening staaf ik op het feit, dat vooral zúlke werken voor
toekomstige tijden leven blijven die, hoe ook moge wezen hunne uitvoering, en naar
welk procédé, rusten op gevoels-bezonkenheid meer dan op het onmiddellijke, op
de spontaneïteit van eene gewaarwording.
Zeker en vast: ik hou van frischheid, zoo naar visie als naar uitvoering. Ik word,
in het leven, gaarne verrast door 't plotseling zien van een mooi meisje, en het kan
me heel diep roeren. (Al wordt ik oud). Maar wat ik lees in de diepe treurnis van
vrouwenoogen blijft me langer bij, en den ernst van een grijsaard lokt me meer aan,
dan de luchtige geestigheid van dezen flierefluiter. Spreek niet van persoonlijken
smaak, van een smaak die mij eigen zou zijn: want het ware u verbergen aan u-zelf,
zoo ge anders mocht meenen. En lust ge als dagelijkschen kost zulke zwaartilligheden
niet: geloof me: daarop is het, dat gij het langst zult teren.
Begrijp me niet verkeerd; verplaats vooral deze gustatieve beschouwing niet als
onmiddelijk vergelijkend op, acht ze niet in-der-daad gelijkaardig met den grond,
waar ik een optisch-aesthetisch oordeel op bouw. Ik verlang zeker geen ‘zware’
onderwerpen, noch ‘doorwrochte’ uitvoering. Ik wil nóch ‘diep-aangedaan’, nóch God beware mij! - tot ernstig overdenken worden vermaand of in stichtende
voorbeelden onderwezen. Maar: ik wil merken of de schilder zijn werk doorvoeld
heeft, en dat doorvoelde heeft uitgedrukt. Elke kunstenaar ondergaat, gevoelt
schoonheid op andere wijze. Boven de algemeene aisthesis is de afzonderlijke aisthesis
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van den drasticus en van den plasticus, meer bepaald nog: van den schilder, den
beeldhouwer, den bouwmeester eenerzijds, van den dichter, den musicus, den danser
andererzijds. Architecten ken ik, die verveling ondergaan bij de Negende Symphonie;
en welke toondichter gevoelde zich genoopt, muzikaal geestdrift te uiten voor de
Propyleeën? Waarbij komen gebrek aan algemeene ontwikkelijk en persoonlijken
aanleg. - Een schilder ondergaat nu zeer bepaald een eigen schoonheids-gevoel; het
bevangt hem; hij trilt er onder. Maar dat juist wil ik, dat eisch ik: dat de schilder me
toone, me op mijne beurt late voelen, hoe hij bevangen is geweest van
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zijn onderwerp (een portret, een boom, dit pulletje of deze bloem: om het even!), dat
hij er geheel van doortrild is geweest, en dat - het voornaamste! - het eerste
enthousiasme er om gezuiverd is geworden in den filter van zijn gemoed; dat het hetgeen de frischheid geenszins uitsluit - in den letterlijken zin van het woord,
‘bezonken’ is.... En dit is dan ook, geloof het, het criterium, buiten alle bekommering
van ‘school’, ‘manier’ of ‘procédé’, der eeuwigheid: per slot van rekening het eenige
wat ons aangaat, ons, kunstenaars....
***
Niet zoolang en met dit welgevallen ware ik bij zulke algemeenheden stil blijven
staan, kwam er niet zuiver uit, en hoog, de gestalte van Théo van Rijsselberghe.
Want, minst-toegevende onder de néo-impressionisten, schijnt me het heerlijkst zijn
beeld in het keur-museum dier eeuwigheid te staan.
De Vlaamsche impressionisten, ook dezen die pointilleeren, zijn, zoolang ze in
hun eigen land bleven, nooit zoo heel ‘prinzipien-fest’ geweest. Wij leven in een
land van toon meer dan van kleur. De blonde wazigheid onzer zomer-atmospheer,
en zelfs het scherpe van sommige winter-luchten - hoofdmotieven voor een
‘plein-airiste’ - laten, juistheidshalve, niets dan schakeeringen toe. Het beginsel der
kleur-verdeeling werd derhalve bij ons nooit stiptelijk gevolgd. En wetenschappelijke
toepassing ervan was trouwens van de handleersche naïefheid onzer schilders niet
te verwachten. Alleen Théo van Rijsselberghe, deels omdat hij ruimere en opener
luchten zocht, deels en voornamelijk allicht uit Gentsche koppigheid, gaf nooit en
nimmer toe; en ik ken geen schilderijen die meer schoolsch, en tevens vrijer zijn als
zijn naakt-studies. Het lilt en rilt, het is levend en bloed-doorstroomd, dat vleesch;
het is, buiten alle verf om, het ademende leven. En nochtans: nergens werden de
school-principes dichter toegepast.
En nochtans, hoe wordt dit werk, voor wie het onbevangen beschouwen kan en
durft, het wordt het grootsch van deze gewikte bezonkenheid, die Levens-stijl is,
binnen de lijnen van Vorm-stijl. Hoe wordt deze kunst, buiten en naast het
wisselvallige (hoe angstig ook gevolgd) van kleur, toon en tint, gesublimiseerde
werkelijkheid, door de intense en doorproefde innerlijkheid, door de bewogen lijn,
door de menschelijkheid, voor ieder voelbaar, van ieder gevoeligen gevoeld, dezer
doeken, dezer portretten vooral....
Maar ik herhaal: beschrijven wil noch kan ik. Bezie de voorbeelden, al is het spijtig
dat ge er niet van smaken kunt de kleur. En ge wordt gewaar, allicht, waarom ik mij
binnen algemeenheden verkoos te houden, zonder meer.
***
Aldus, voor mij, in 't beknopte: Théo van Rijsselberghe.
Ik denk aan den Man van het Belfort....
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De Fransche overheersching
door C.F. Gijsberti Hodenpijl.
II.
Gevolgen van het decreet van 18 October 1810. De tierceering. De
conscriptie. Toestand van Land- en Zeemacht. Het Continentaalstelsel.

KAART VAN NEDERLAND, TIJDENS DE INLIJVING BIJ HET FRANSCHE KEIZERRIJK, UIT DE HISTORISCHE
ATLAS VAN MR. G. MEES AZ.

Bespraken we in ons vorige hoofdstuk een en ander omtrent bovengenoemd decreet,
hieraan valt nog toe te voegen, dat de zeven departementen in arrondissementen
werden verdeeld en elk arrondissement weder in kantons. Hieruit volgde dat we
verkregen 28 arrondissementen, 180 kantons, omvattende 772 gemeenten. Met den
Gouverneur-Generaal aan het hoofd zou het opperbestuur over de Hollandsche
departementen, te Amsterdam te vestigen, bestaan uit zeven leden, dat vervolgens
gebracht werd op acht. De andere leden waren een Intendant-Generaal der Financiën
(Gogel) een Intendant van Binnenlandsche Zaken (D'Alphonse), een Directeur van
den Waterstaat (Mollerus) een Directeur der Centrale Kas (Voûte), een Directeur
der Douanen (Coquebert Montbret),
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een Directeur der Publieke Schuld (Six), en een Directeur der Politie (Devilliers
Duterrage). Nog moet worden gememoreerd dat Napoleon er niet tegen opzag nu en
dan de kaart van Europa in zijn belang te wijzigen. Zoo waren dan van ons land reeds
in Maart t.v. Zeeland en Brabant en een deel van Gelderland aan Frankrijk afgestaan
en genaamd het departement der Monden van de Schelde, dat van de Twee Nethen
en van de Monden van den Rijn; deze streken stonden echter niet onder het bestuur
van Lebrun.
Elk departement zou bestuurd worden door een Algemeenen Raad en een Raad
van Prefectuurschap met een Prefect aan het hoofd. De prefecten traden in de plaats
der landdrosten. Voor elk arrondissement zou eveneens een raad zijn met een
onder-prefect aan het hoofd.
De stedelijke besturen moesten voorloopig hunne werkzaamheden blijven
waarnemen met een Maire aan het hoofd. De Wethouders werden adjuncten genoemd
en de Vroedschap Municipale Raad.
Rechten gerechtigheid behoorde in de eerste plaats uitgeoefend te worden door
een Keizerlijk Gerechtshof, voor het geheele land te 's-Gravenhage gevestigd en
samengesteld uit Raadsheeren en Raadsheeren-Auditeurs. Tot het Hof werden
benoemd een eerste President (Mr. C.F. van Maanen), een Procureur-Generaal
(Jacquinot Pampelune), 5 Kamer-Presidenten, 34 Raadsheeren, 5
Raadsheeren-Auditeur, 4 Advocaten-Generaal, 8 Substituten van den
Procureur-Generaal, 1 Griffier en 6 Commies-Griffiers.
De belastingen op het meubilair, de zeep, het beestiaal (vleesch) en die van het
zegel op voorwerpen van handel en weelde zouden worden afgeschaft. Hier stond
tegenover dat de belasting op andere artikelen zoodanig verhoogd werd, dat die
vermindering niets te beduiden had.
De inrichting van het Grootboek der Nationale Schuld - ingesteld bij Kon. Besluit
van 24 Januari 1809 - moest voltooid worden, terwijl de Hollandsche loterij - die
van het jaar 1726 dateert - voorloopig in stand bleef.
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MAARSCHALK NICOLAS CHARLES OUDINOT, HERTOG VAN REGGIO.

1767-1847

Wat Koning Lodewijk op zijns broeders bevel niet had verkozen uit te voeren,
hetgeen voortdurenden twist tusschen beide hoven teweeg bracht, dat zou de sterkere
door zijn macht weten ten uitvoer brengen. Het waren drie ingrijpende maatregelen
welke haat tegen het Fransche bestuur uitlokten, daar zij vooral het publieke leven
troffen, namelijk: de tierceering der staatsschuld, de invoering der conscriptie en de
strenge toepassing van het continentaal stelsel.
Reeds bij den raadpensionaris R.J. Schimmelpenninck had Napoleon op herziening
onzer staatsschuld aangedrongen, wat door dezen evenals door Koning Lodewijk
werd afgeslagen, al erkenden beiden dat het financiewezen dringend verbetering
eischte.
Bij de inlijving werd dan ook bepaald dat de interest van de publieke schuld niet
dan voor ⅓ over het jaar 1810 in uitgaaf gebracht zou worden. Met de baten moest
Frankrijk ook de lasten van ons land over-
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nemen en Napoleon berekende vrij baatzuchtig wat hij uit Holland trekken kon. De
oud-minister van Financiën Gogel had in de Parijsche commissie, van hier
afgevaardigd ten einde den Keizer in alles wat ons land betrof voor te lichten, nog
getracht de zaak te verzachten maar zijn pogingen bleven vruchteloos, nadat eenmaal
de tierceering bij het decreet van 9 Juli 1810 in beginsel was uitgesproken*).
Het eigenlijk kapitaal der schuld bleef onaangetast, maar werd slechts voor een
derde erkend zoodat de beurskoers toen tot op 11 à 12% daalde. Door het
tierceeringsbesluit werden niet alleen een groot aantal kleine kapitalisten geruïneerd,
maar ook vele instellingen van kerkelijken en philanthropischen aard van een
belangrijk deel hunner inkomsten beroofd. Zelfs de bekende Teylerstichting kwam
dit op een jaarlijks verlies van ongeveer zeventienduizend gulden (minder aan interest)
te staan†). Echter de toestand van 's lands geldmiddelen was van dien aard dat een
ingrijpende maatregel noodig was; neemt men in aanmerking dat sedert anderhalf
jaar geen rente was betaald kunnen worden, dan viel veel ter verdediging der
tierceering te zeggen. Bij haar waren naam genoemd was zij een staatsbankroet, doch
dat niet door Napoleon in het leven was geroepen, daar het feitelijk reeds bestond.
Nu bedroeg de Hollandsche staatsschuld, die bij decreet van 18 October 1810
moest ingeschreven worden in het Grootboek, en welke voor het meerendeel de
Hollandsche kapitalisten aanging, 1.224.836.326 gulden. Dit cijfer vereenigd met
andere uitgezette kapitalen bracht het geheele vermogen der Hollanders op
1.528.411.464 gulden*). De fortuinen van talrijke ingezetenen werden in 1811 tot op
een derde of nog sterker verminderd. Als bewijs van den achteruitgang daarvan dient,
dat het vermogen van een aanzienlijk Amsterdammer, die stil leefde en niet
speculeerde, op twee verschillende tijden opgemaakt, in 1796 bedroeg 2.800.000 en
in 1811 een actief van 600.000 gulden aanwees†). Is dat niet een bijna een ongeloofelijk
verschil?

ADELAAR VAN HET
VERVANGEN.

124STE REGIMENT INFANTERIE, DAT IN 1812 DOOR EEN FRAAIER MODEL WERD

*) De Bosch Kemper. Staatkundige Geschiedenis van Nederland, blz. 357.
†) De directeur van Teyler A. van Zeebergh aan Lebrun, 29 November 1811. Papieren Prins
Stedehouder portefeuille No. 49. R.A.
*) D'Alphonse. Aperçu sur la Hollande, tome II, p. 989. R.A.
†) Het leven van Mr. D.J. van Lennep. III. blz. 318.
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De tweede maatregel was de invoering der door Koning Lodewijk nog altijd
vermeden conscriptie. Voorheen was in den krijgsdienst altijd door vrijwillige
dienstneming voorzien, terwijl de schutterij en de landstorm slechts dienden tot de
plaatselijke handhaving der orde of verdediging van de landstreek die men bewoonde.
Zooals bekend is voerde, het eerste halfjaar der annexatie, maarschalk Oudinot
hertog van Reggio het opperbevel der troepenmacht waarmede hij den 4en Juli
Amsterdam was binnengerukt. Dit leger, het observatiekorps genoemd, had half
October nog een aanzienlijke sterkte; met die der Hollandsche troepen vereenigd,
vormde zij een strijdmacht van 837 officieren en 19.913 manschappen. Onder den
maarschalk stonden de divisie-commandanten, de generaals Du Monceau, Molitor,
Dessaix en Colbert welke weder over zeven brigades het bevel voerden§).

§) Papieren Prins Stedehouder Portefeuille No. 44 R.A.
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Bij de invoering nu van het Fransche dienstplichtig stelsel, dat in tal van gezinnen
een bittere rustverstoring bracht, werd het leger in drie jaren tijds met 32.000 man
vermeerderd. Reeds de Nationale Vergadering van 1793 had, gedreven door het
begrip van gelijkheid, alle Franschen dienstplichtig verklaard. Bij de wet van 19
Fructidor van het jaar VI (5 September 1798) was in Frankrijk de conscriptie
ingevoerd. Zij bepaalde dat de jonge mannen, die hun 20ste levensjaar hadden bereikt
moesten loten wie hunner voor den tijd van vijf jaren zouden hebben te dienen. Door
de Keizerlijke regeering werd die wet den 12en Februari 1811 hier te lande ingevoerd,
en daarvan tevens op willekeurige wijze afgeweken. Niet slechts zij die in 1811 den
twintig-jarigen leeftijd hadden bereikt, maar allen die in en na 1788 geboren waren
werden aan die wet onderworpen*). Het contingent nu, dat iedere gemeente behoorde
te leveren, bleek uit de doopboeken welke in de kerken werden bewaard en waarvan
door den maire uittreksels werden gevraagd.
Dat die conscriptie nog al eens aanleiding heeft gegeven tot ernstige
ongeregeldheden vindt vooral hierin zijn oorzaak dat het hier gold het dienen van
een vreemden heerscher.
Nog zij vermeld, dat in November 1811, ter uitvoering van het decreet van 30
Maart b.v. gelast werd, dat 1700 jongelingen uit de weeshuizen en geboren tusschen
1792-1796 te Versailles moesten opgeleid worden tot den dienst in het regiment
Pupillen der Keizerlijke Garde. Wel bestond er te 's Gravenhage sedert 1808 een
Pupillenschool, die bij hare ontbinding in Mei 1811 nog 813 jongelieden telde.
Hiervan deserteerden er toen 44, terwijl de overigen naar hun ouders of naar de
weeshuizen waaruit zij afkomstig waren, werden teruggezonden.*) Veel heeft men
aan die kinderwerving niet gehad. Wat o.a. het gehalte betrof, dat het Dept. van de
Zuiderzee in 't laatst van 1811 naar Versailles afzond, dit was van dien aard dat velen
wegens lichaamszwakte teruggezonden moesten worden†).

*) Navorscher 1905. blz. 442.
*) Papieren D'Alphonse portefeuille No. 995. R.A.
†) Papieren De Celles. No. 300. Prov. Rijksarchief te Haarlem.
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GRENADIER HOLLANDAIS 3ME RÉGIMENT DE LA GARDE IMPÉRIALE, NAAR EENE TEEKENING VAN
WIJLEN KOLONEL L.I. ISSELS. (KRIJGSKUNDIG ARCHIEF VAN DEN GENERALEN STAF).

Over de organisatie van het leger valt mede te deelen, dat bij decreet van 1 Januari
1811 de zeven departementen in twee militaire divisies, de 17e en de 31ste, verdeeld
werden, en dat bij de inlijving reeds bepaald was, dat aan de Koninklijke Garde het
voorrecht zou te beurt vallen om deel uit te maken van de Keizerlijke Garde.
Dientengevolge begaf de Hollandsche Garde zich in de eerste dagen
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van Augustus 1810 naar Parijs ten einde aldaar op plechtige wijze bij de Fransche
Garde te worden ingelijfd.

CHEVAU-LÉGERS LANCIERS 2E RÉGIMENT (HOLLANDAIS) GARDE IMPÉRIALE 1810-1814. NAAR EENE
TEEKENING VAN WIJLEN KOLONEL L.J. ISSELS. (KRIJGSKUNDIG ARCHIEF VAN DEN GENERALEN STAF).

In het laatst van dat jaar werd een aanvang gemaakt met de Fransche
administratieve en dienstreglementen ook hier te lande in te voeren, terwijl naar het
voorbeeld van alle Fransche Infanterie-regimenten bij de Hollandsche een compagnie
Artillerie moest worden geformeerd. Op de keper beschouwd bestond er geen reden
tot ontevredenheid, welke zich niettemin in het begin van het volgende jaar zou
openbaren. Aan een gedeelte der Hollandsche officieren werd door Napoleon als een
gunst toegestaan in de oud-Fransche regimenten over te gaan, om dan door een gelijk
getal Fransche officieren te worden vervangen. Die gunst stond gelijk met een bevel,
zoodat deze tijding een allesbehalve aangenamen indruk maakte, daar de geest der
officieren onderling niets te wenschen overliet. Dientengevolge vertrokken b.v. de
aangewezen officieren van het 124ste regiment Infanterie, wien dit lot te beurt viel,
naar verschillende Fransche korpsen in Duitschland, Polen, Spanje, Italië, enz. De
Fransche officieren kwamen eveneens uit alle oorden van Europa, en daar het nu
eenmaal noodzakelijk was zich met hen te verbroederen, zoo trachtte men zich daarin
zoo goed mogelijk te schikken en hun zelfs een kameraadschappelijke ontvangst te
bereiden.*) Over deze splitsing schreef de chef van de 17e militaire divisie, generaal
graaf Molitor, aan Lebrun - 26 Maart 1811 - ‘dat door het overgaan van een derde
der Fransche officieren in de hollandsche regimenten en de vervanging van de helft
der Artilleristen door Fransche kanonniers in het belang van den militairen toestand
in de Hollandsche departementen een belangrijke stap was gedaan.’†) En met eere
hebben de hollandsche officieren onder Napoleons vanen gediend. Inmiddels was
*) Gedenkschriften van Majoor W.P. d'Auzon de Boisminart, 's Gravenhage 1841. 2e deel blz.
95.
†) Papieren Prins Stedehouder portefeuille No. 37. R.A.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 20

de tijd aangebroken dat de Hollandsche korpsen den adelaar uit handen van den
keizer te Parijs moesten ontvangen. Dit gold voor de 123ste, 124ste, 125ste en 126ste
linie-regimenten, het 33ste regt. Lichte Infanterie, het 14e regt. kurassiers en het 11e
regt. Huzaren. Uitgezonderd waren de Artillerie en Genie, de Pontonniers en de
compagniën Veteranen. Om hieraan eenigen luister te geven, werd van ieder regiment
een klein detachement geformeerd, welke zich allen te Parijs moesten vereenigen
ten einde op een nader te bepalen dag voor den keizer te verschijnen. Nu had het
125ste reeds den 2en Januari 1811 van den hertog van Reggio te Amsterdam een
adelaar ont-
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vangen welke aan dat regiment nu nog eens tegelijk met de reeds genoemde, alsmede
aan de Garderegimenten, het 3e Grenadiers, het 1ste Chevau-légers (Polonais) en het
2de Chevau-légers zou worden uitgereikt door den keizer op de parade van den 30sten
Juni d.a.v. voor het Paleis der Tuileriën. Omtrent deze plechtigheid vermeldt de
Moniteur Universel van 2 Juli 1811 o.a.:
‘Il y avait à cette parade plus de trente mille hommes. Elle a duré, malgré la pluie
abondante, depuis deux heures jusqu'après huit heures du soir’.
Toen de Minister van Oorlog Clarke hertog van Feltre den keizer per missive van
2 Juli om instructie verzocht betreffende het terugzenden dezer detachementen naar
hun respectieve garnizoenen, teekende Napoleon in margine aan:
‘Leur donner à chacun une gratification d'un mois de solde. Je suppose
que le ministre a fait bien traiter les officiers.
Les renvoyer à leurs corps avec les aigles.
St. Cloud, 3 Juillet 1811.
N’*).
Toonen deze enkele regels niet voldoende aan hoe het welzijn van den militair den
keizer ter harte ging?
Nog rest ons een woord over den gezondheidstoestand der troepen.
In het algemeen kon die niet ongunstig worden genoemd, al trad er dan een storing
in, doordat er in Maart 1811 onder het garnizoen te Utrecht typheuze koortsen
uitbraken. Generaal Molitor rapporteerde toen aan Lebrun, dat de
garnizoenscommandant van meening was, dat wanneer iederen soldaat dagelijks één
borrel mocht worden verstrekt, allicht vermeden zou kunnen worden in 't begin van
Mei 20 man per compagnie naar het hospitaal te sturen. ‘Alle hoofdofficieren van
Gezondheid dien ik hierover advies vroeg’, schreef Molitor, ‘geven mij de verzekering
dat de jenever, in deze omstandigheden, de drank is om den soldaat voor ziekte te
behoeden die hem hier te lande dikwijls overvalt.’†) Aan het hoofd van den
Geneeskundigen dienst der Landmacht stond toen sedert kort de Leidsche Hoogleeraar
Brugmans. Dezen was den 19en Maart 1811 de hooge onderscheiding van
Inspecteur-Generaal te beurt gevallen met de keuze zich te Parijs te komen vestigen
of te Leiden te blijven. Hij koos het laatste met het oog op den militairen
gezondheidsdienst hier te lande en wel wegens de bizondere studie, die hij sedert 25
jaren van de inheemsche ziekte onder de militairen maakte.*)
In April van het volgend jaar verkreeg hij daarenboven het oppertoezicht over de
genees-, heel-, verlos en artsenijbereidkunde in de drie departementen de Monden
van de Maas, van den Boven-IJsel en van de Zuiderzee. De vier overige
departementen, de Ooster-Eems, Wester-Eems, Friesland en Monden van den IJsel
kwamen onder het oppertoezicht van Professor Thomassen à Thuessink te Groningen.†)
*) Het 14e Jaarverslag der nasporingen en studiën op het gebied der Nederlandsche
krijgsgeschiedenis 1909. blz. 10.
†) Papieren Prins Stedehouder portefeuille No. 37. R.A.
*) Prof. Brugmans aan Lebrun 21 Maart 1811. Papieren Prins Stedehouder, portefeuille No.
51. R.A.
†) D'Alphonse. Aperçu sur la Hollande I. p. 243. R.A.
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Ook de Zeemacht moest een geheele reorganisatie ondergaan, want tot Napoleons
wijd omvattende plannen behoorde om met het van ouds vermaarde Nederlandsche
zeevolk Engeland te overwinnen. Dit rijk toch was het eenige in Europa dat zich, in
zijn gevoel van onafhankelijkheid, niet voor Napoleon wilde buigen en dat hij daarom
haatte en tegelijk benijdde. Aan vrede met Engeland viel dus niet te denken en daarom
moest het Continentaalstelsel streng worden gehandhaafd.
De Marine verkeerde, toen Napoleon haar uit haar verval trachtte op te heffen, in
een beklagenswaardigen toestand. Daarom moest met den bouw van vijf schepen
een aanvang worden gemaakt en behoorde de Minister van Marine Decrès maandelijks
opgave te krijgen van de gemaakte vorderingen, en wel op de Fransche manier, in
24ste gedeelten berekend. Zelfs in het geven van namen aan de nieuwe schepen wilde
Napoleon voorzien. Zij moesten Hollandsche namen dragen, bracht hij den Minister
onder het oog, mits zij maar niet te barbaarsch klonken om door een Franschman te
kunnen worden uitgesproken, zooals
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de Doggersbank, de Zoutman en de Kenau Hasselaar.*)
Was het met het materieel treurig gesteld, daartegenover stond, dat er ten minste
geschikte elementen waren tot het voeren van een goed administratief beheer. Lebrun
brengt hulde aan de hollandsche onbaatzuchtigheid, want, aldus schrijft hij den keizer:
‘hier ziet men minder beambten dan in Frankrijk en wel omdat het gehalte hier
eerlijker is, hetwelk

OORLOGSSCHIP IS STORM VOOR HET HOOFD TE VLISSINGEN, NAAR EENE TEEKENING IN KLEUREN,
DOOR L.G. HACCOU. (COLLECTIE J. VAN STOLK AZ.).

een eigenschap der natie uitmaakt.†)
Daarentegen was het ondergeschikt personeel verwaarloosd. Ten einde het
dienstnemen aan te moedigen was onder koning Lodewijk een handgeld uitgeloofd
van f 50. - voor een geoefend zeeman, en f 20. - voor een nog niet bevaren persoon.§)
Doordien de fondsen ontbraken om door het verstrekken van handgelden
vrijwilligers aan te werven, werd overgegaan tot de zoogenaamde inscriptie, ten
einde de bemanning der vloot te verkrijgen door loting uit visschers en zeelieden der
zeven departementen. Bij decreet van 19 Februari 1811 beval de keizer de oproeping
van 3000 man voor den zeedienst, waarvan om te beginnen 1500 den 23 April d.a.v.
in actieven dienst zouden worden geplaatst.§) Dat ook hier de inschrijving
wanordelijkheden uitlokte, zullen we in een volgend hoofdstuk aantoonen.
Van de voorschriften werd echter nog al eens afgeweken, zooals blijkt te Nijmegen,
waar men dijkwerkers en personen die een roeiboot bezaten aanwierf.**)
Vormde Napoleons leger een mengelmoes van allerlei natiën, hetzelfde gold voor
zijn vloot. Aan boord der schepen was men niet op zijn gemak aangaande de
getrouwheid der matrozen. Al dienden zij goed in de havens, men mocht vreezen
dat zij de manoeuvres op

*)
†)
§)
§)
**)

J.J. Backer Dirks. De Nederlandsche Zeemacht. Nieuwediep 1876. blz. 239 en 267.
De Caumont la Force. L'architrésorier Lebrun. p. 144.
Brievenboek P. van der Heim, 27 Mei 1810. R.A.
J.M. Kemper. Verzameling van wetten en decreten. Den Haag 1812. blz. 587.
De Maire van Nijmegen J.E. Sanders van Well aan den prefect Fremin de Beaumont, 5 April
1811. Archives Nationales. F.I. 1338.
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zee zouden tegenwerken, ten einde zich door de Engelschen te doen nemen, hetgeen
voor de Franschen met gevangenschap, maar voor hen met verlossing gelijk stond.
Op schepen die uit de havens gezeild waren had men menigmaal mankementen in
de uitrusting gevonden, hetgeen was toe te schrijven aan kwaadwilligheid en ontrouw.
Dit kon dus gevaarlijk worden, maar ook hier wist Napoleon een middel op, door
aan boord der groote schepen troepenafdeelingen te plaatsen.*) Wij geven een overzicht
van de wijze waarop de troepen, die alleen tot de 17e militaire divisie behoorden,
verdeeld waren. Volgens een staat van 31 Juli 1811†) hadden onze oorlogsschepen,
zooals de Hollander voor Vlissingen en de Zoutman voor Texel te zamen 4 officieren
en 262 minderen van het 124ste regiment Infanterie aan boord; de Chattam op de
Schelde en de Prins voor Texel 4 officieren en 309 minderen van het 125ste regiment
Infanterie, terwijl van het 126ste regiment Infanterie 1 officier en 104 minderen op
de Brabant voor den Helder en te Hellevoet lagen. Hierna wordt geen melding meer
gemaakt van het detacheeren van militairen aan boord der linieschepen.
Op de vraag naar het gehalte van het officierskorps bij de inlijving kan als antwoord
dienen, dat het zonder ondervinding was*). Ook de geest kon in die dagen verre van
opgewekt genoemd worden, zooals zich laat hooren uit een schrijven van den
vice-admiraal J.W. De Winter aan Lebrun van 15 April 1811†). Deze berichtte Z.
Exc., dat de schout-bij-nacht G. Verdooren hem uitgenoodigd had, om de belangen
der marine-officieren ten opzichte der uitbetaling van de achterstallige tractementen
en voorschotten voor te staan. De Winter deed toen een beroep op Lebrun, met de
bede de achterstallige bezoldigingen uit de eerstvolgende beschikbare gelden te
voldoen, daar sedert September van het vorige jaar den zeeofficieren niets uitbetaald
was geworden en zij zich de grootste opofferingen moesten getroosten, ten einde
zich het noodige te kunnen aanschaffen.

*)
†)
*)
†)

Thiers. Histoire du Consulat et de l'Empire tome XIII. p. 208.
Papieren Prins Stedehouder portefeuille No. 37. R.A.
Brievenboek P. van der Heim, 22 Juli 1810. R.A.
Papieren Prins Stedehouder portefeuille No. 45. R.A.
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DE VICE-ADMIRAAL J.W. DE WINTER, COMTE DE L'EMPIRE.

1761-1812.

Aan dit schrijven schijnt niet de noodige aandacht te zijn geschonken, althans vier
maanden later toonde de schout-bij-nacht Verdooren in een uitvoerige memorie†), in
dato 2 Augustus 1811, Lebrun het rampzalige lot aan der zeeofficieren in het
algemeen, die, geen tractement ontvangende, met hun gezinnen tot groote ellende
waren gebracht, en hun distinctieven moesten verkoopen, waarmede zij op een revue
hadden behooren te verschijnen. Enkele officieren

†) Papieren Prins Stedehouder portefeuille No. 45. R.A.
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waren slechts ten deele betaald, maar de schout-bij-nacht wenschte niet alleen voor
zichzelf te zorgen, ofschoon zijn eigen toestand, wegens het verlies zijner vrouw, de
tierceering der effecten en de vermindering zijner inkomsten na 's konings vertrek,
evenzeer voorziening eischte als die van anderen.
Met het varen onzer oorlogsbodems over de vrije zee was het gedaan, want een
Engelsch kruiseskader blokkeerde onze kusten. Het verontrustte onze meeste
kustwachten, door den schijn aan te nemen hier of daar een landing te beproeven,
zoodat men steeds op zijn hoede diende te zijn. Tot ernstige ondernemingen kwam
het wel niet, maar rapporten gewagen er toch van, dat men steeds op alle mogelijke
gebeurtenissen behoorde voorbereid te wezen.
Als een vliegende Hollander vertoonde zich einde Maart 1811 een Engelsch
eskader, uit 8 schepen bestaande, vóór het eiland Voorne; daarna vóór Calantsoog,
en vervolgens, nadat het tot 12 schepen aangegroeid was, vóór den Maasmond. In
April vertoonde het smaldeel, toen uit 14 linieschepen, fregatten en kotters bestaande,
zich op verschillende punten van de Zeeuwsche kust, waar het een landing in den
zin scheen te hebben gehad*). Het volgend jaar kruiste er nog een sterker eskader,
zooals men vernam van twee matrozen, die gedeserteerd waren van het Britsche
linieschip ‘Impregnable’ en te Noordwijk waren aangehouden. Zij deelden mede, te
behooren tot het Engelsche kruiseskader ter hoogte van Vlissingen, dat bestond uit
24 linieschepen en 6 of 7 fregatten. De equipages dezer bodems waren zeer talrijk,
dat van de ‘Impregnable’ bedroeg niet minder dan 700 koppen*).

DE VICE-ADMIRAAL C.H. VERHUELL, COMTE DE L'EMPIRE.

1764-1845.

Ter reede van Texel lag toen onze vloot ter bescherming der Heldersche positie,
onder bevel van den bekenden vice-admiraal De Winter. Hoe de indruk was dien het
eskader op Lebrun bij diens bezoek maakte, blijkt uit zijn schrijven aan den keizer;
*) Papieren Prins Stedehouder portefeuille No. 37. R.A.
*) De ‘Commissaire spécial de Police’ Eymard aan Lebrun, 12 September 1812.
Papieren Prins Stedehouder portefeuille No. 48. R.A.
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alles scheen hem toe vrijwel in orde te zijn. Het touwwerk was echter niet overal
voldoende, de teervoorraad schraal, zoodat de schepen wegens gemis van het noodige
onderhoud sleten. De batterijen daarentegen waren in goeden staat en volgens het
oordeel van den Admiraal bestond er geen reden tot bezorgdheid†). Tot half Februari
1812 voerde de admiraal het commando over de scheepsmacht, hetwelk hij toen
wegens ziekte moest overgeven. De minister van marine Decrès, van De Winter's
ziektetoestand door den

†) Lebrun aan Napoleon. 20 Mei 1811. Archives Nationales A F. 1724.
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keizer onderricht en in verband met het belangrijke commando hieromtrent zekerheid
willende hebben, richtte zich toen tot den admiraal zelf*). Door genomen rust schijnt
er eenige beterschap in den staat zijner gezondheid te zijn gekomen, althans kon de
admiraal zich in het laatst van Mei voor dienstzaken naar Parijs begeven. Hij kwam
daar echter zoo ernstig ongesteld aan, dat hij den 2en Juni d.a.v. overleed. Napoleon,
die hem zijn vertrouwen had geschonken, gaf bevel, dat des admiraals stoffelijk
overschot met statie in het Panthéon zou worden bijgezet. Die bijzetting vond den
7en Juni plaats, nadat het hulsel eerst naar de Protestantsche kerk was vervoerd, waar
de heer Marron, president van het Consistorie, een redevoering uitsprak.†)
Door het non-actief worden van De Winter, had Napoleon den vice-admiraal C.H.
VerHuell, een hoogst bekwaam man, die tot zijn vereerders behoorde, tot commandant
van het Texelsch eskader aangewezen, die daarover in Mei 1812 het bevel
aanvaardde§). Hij nam het eskader over van den kapitein Musquetier en heesch zijn
vlag op het linieschip ‘De Prins’.
Kort na de aanvaarding van zijn nieuwen werkkring schreef hij o.a. aan Lebrun,
28 Mei 1812: ‘Sinds eenige dagen het bevel aanvaard hebbende, waarmede Z.M.
mij vereerd heeft, lig ik thans ter reede met zeven linieschepen, twee fregatten en
drie korvetten. Met deze zal ik in vooruitgeschoven stelling den doorgang bij Texel
bewaken, in het geval dat de vijand hier een aanval mocht willen doen vóór de werken
van Den Helder voltooid zijn’**).
Eerlang werd het eskader wel vermeerderd met een tweetal linieschepen met 80
stukken, maar tot een strijd met het blokkade-eskader kwam het niet. Toch deed de
vlootvoogd wat hij kon om het eskader actief te houden, want wanneer de gelegenheid
gunstig was ging het onder zeil.
Aan de versterkingen om Den Helder arbeidden toen een groot aantal Spaansche
krijgsgevangenen, waarvan er het vorige jaar reeds 1200 waren aangekomen. Die
arme drommels uit het Zuiden waren in tenten gehuisvest, welke hen niet voldoende
tegen de koude van den nacht beschutte. Blijkbaar stelde VerHuell niet veel
vertrouwen in hun gezindheid, want hij had maatregelen getroffen voor het geval de
vijand een aanval mocht doen, hen dan onmiddellijk in te schepen, ten einde hen
naar het eiland Wieringen over te brengen. Daar zij nu over verscheidene plaatsen
verspreid lagen, had VerHuëll liever dat zij in oude schepen te Nieuwediep gehuisvest
werden, daar dat volkje dan onder beter toezicht zou staan*)
Zooals men weet, hechtte Napoleon groot gewicht aan de stelling van Den Helder.
Bij zijn bezoek aan ons land in 1811 verklaarde hij deze als het belangrijkste
strategische punt van onze kust, waarom hij, met het oog op gevaar van Engelsche
zijde, gebood er een geduchte oorlogshaven van te maken. Dit alles zou millioenen
*) Decrès aan Lebrun, 20 Maart 1812. Papieren Verheyen, aanwinsten 1892. Portefeuille No.
15. II. p. cc. R.A.
†) Journal du Dept. des Bouches du Rhin 1812. No. 48.
§) In de Politierapporten behoorende tot de aanwinsten Van Maanen, portefeuille 51/65, No.
54. R.A. staat over dezen Admiraal aangeteekend: ‘Son mérite militaire est connu, qu'il ait
été orangiste, il déteste les Anglais, on est convaincu ici que personne n'est plus attaché à
l'Empereur et à la France’.
**) Papieren Prins Stedehouder portefeuille No. 45. R.A.
*) VerHuëll aan Lebrun. 28 Mei 1812. Papieren Prins Stedehouder, portefeuille No. 45. R.A.
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kosten, echter zonder bezwaar van het budget der marine, daar een decreet, van 22
October 1811, de goederen van de Duitsche orde voor dat doel bestemde.
Nog zwaarder dan de tierceering drukte het continentaal stelsel. Ten einde toch dit
stelsel te kunnen handhaven, behoorde een strenge afsluiting aan en nabij de zee
plaats te vinden, waartoe een cordon douanen of tolbeambten dienen moest.
Bij de inlijving was dadelijk bepaald, dat een invoerrecht van 50 pct. moest worden
betaald voor de Engelsche goederen, die door de Engelsche kooplieden bij de landing
in 1809 in grooten getale en voor geringe prijzen waren afgezet. Overal tegelijk
verschenen nu de douanen - in hun groene uniform met
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rood afgezette bies en zwarte slobkousen*) - als speurhonden snuffelende in winkels
en pakhuizen naar Engelsche fabrieksgoederen en koloniale waren. Gene werden
geconfiskeerd, deze aan een recht van 50 pct. onderworpen. Vervolgens werd bekend
gemaakt, dat degene die vóór den 15en Augustus zijne verklaringen omtrent de in
zijn bezit zijnde koloniale waren had ingeleverd, in plaats van 50 pct. slechts 40 pct.
zouden behoeven te betalen. De goederen, die echter niet vóór den 1en September
waren aangegeven, zouden niet alleen verbeurd verklaard worden, maar ieder eigenaar
die de aangifte verzuimd had, zou daarenboven een gelijke som als de waarde der
goederen bedroeg moeten voldoen†).

Door deze zoo drukkende belasting op de koloniale producten werd de mindere
klasse, wier gewone drank in koffie bestond, schier van warmen drank beroofd, daar
de prijs weldra van twaalf stuivers tot drie gulden steeg. Zoo ging het ook met de
andere waren, die tot de dagelijksche levensbehoeften behoorden. Men betaalde een
gulden voor een pond stroop, een rijksdaalder voor een pond suiker, drie gulden voor
de geringste soort thee, en voor verdere waren naar evenredigheid§). Door den hoogen
prijs der suiker zagen de banketbakkers zich in de noodzakelijkheid gebracht een
andere broodwinning daarbij aan te schaffen, want het overtollige en noodzakelijke
werd nagelaten. Nu scheen het alsof de keizer deze hooge belasting op de koloniale
waren trachtte te vergoeden met het decreet van 3 September 1810, waarbij de vrije
uitvoer van koren, rogge en haver uit Brabant in Holland werd toegelaten*). Hier zij
nog vermeld het materiëele voordeel, dat het decreet van 15 Maart ons beloofde,
door alle voortbrengselen van Hollandschen bodem en nijverheid met 1 Mei d.a.v.
onbelast in Frankrijk te laten invoeren. De koloniale waren echter, waarvoor een
inkomend recht van 40 en 50 pct. betaald was, zouden niet meer in Frankrijk worden
toegelaten†).
Een later decreet - gegeven in het Hoofdkwartier te Smolensk, op den 23 Augustus
1812 - hield in, dat de douanelinie tusschen Frankrijk en Holland met den eersten
October d.a.v. zou worden opgeheven§).

*)
†)
§)
*)
†)
§)

Revue Napoléonienne, Mars 1909. p. 72.
W.P. Sautyn Kluit. De geschiedenis van het Continentaalstelsel. Amsterdam 1863. blz. 126.
C. van der Vijver. Geschiedkundige beschrijving der stad Amsterdam 1848. III. blz. 368.
Navorscher 1905. blz. 378.
J.M. Kemper. Verzameling van Wetten en Decreten. blz. 611.
Papieren D'Alphonse, Portefeuille No. 944 R.A.
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Voorts moesten alle schepen met Engelsche handelsartikelen of koloniale waren
bevracht en op Amerikaansche bodems of onder andere vlag binnenvarende
aangehouden en de goederen verbeurd verklaard worden. Die vlaggen toch op deze
schepen waren valsch evenals de certificaten van oorsprong. Deze maatregel had ten
doel den Engelschen handel alle mogelijke afbreuk toe te brengen en een algemeene
malaise in Engeland te veroorzaken.**)
Enorme sommen bracht het harde invoerrechtbesluit vooral te Amsterdam op, dat
een geducht douanestation was geworden. Volgens Garnier††) waren de appartementen
van den groot-maarschalk van het paleis op den Dam met goudstukken opgestapeld.
Dit geroofde geld werd in schuiten overgebracht om eerst naar Antwerpen en vandaar
over land naar

**) Order van uit het Hoofdkwartier te Amsterdam, 16 September 1810. Papieren Prins
Stedehouder portefeuille No. 39. R.A.
††) Het Hof van Holland onder koning Lodewijk. Amsterdam 1823. blz. 91.
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Parijs te worden vervoerd. Op die wijze verdwenen schatten gelds naar den vreemde,
die de vruchten waren van onze vlijt en ondernemingsgeest. Maar Napoleon ging
nog verder. Ten einde Albions nijverheid in haar hartader te treffen en daardoor aan
de ontwikkeling der nieuw opgerichte fabrieken op het vasteland een krachtigen stoot
te geven, was bij decreet van 18 October 1810 gelast alle Engelsche fabrieksgoederen
uit de magazijnen te halen en te verbranden. In geheel Europa verrezen brandstapels
ter uitvoering van dit dwangbevel, dat Napoleon - den 28en November 1810 - aan
Lebrun afzond. Te Amsterdam, in de Plantage, verteerden de vlammen de vruchten
van den Engelschen

DEZE BEELDTENIS WORDT GEZEGD HET BEST DE GELIJKENIS WEER TE GEVEN VAN NAPOLEON.
(INTERMÉDIAIRE 10 NOVEMBER 1904).

arbeid, welk vernielingswerk onder bewaking van een detachement militairen en der
gendarmerie uitgevoerd werd.*) Men behoeft zich niet af te vragen hoeveel duizenden
aan waarde hier te lande naar den brandstapel zijn verwezen.
Ten deele trof deze maatregel echter doel en Engelands handel doorliep een
moeilijke periode. Napoleon beloofde ons als compensatie een vrije handelsweg van
Amsterdam naar Rome, maar die toezegging werd niet vervuld.
Met de meeste gestrengheid werd het continentaalstelsel gehandhaafd. Niet minder
dan 131 aan- en nabij de kust gelegen plaatsen omvatte het Douanecordon, dat zoozeer
bijdroeg tot kwelling der kooplieden.†) In vier directiën waren de kantoren dezer
douanen - ten getale van 73 - verdeeld, met de hoofdplaatsen Amsterdam, Rotterdam,
Dokkum en Emden.§)
*) De Caumont la Force. L'architrésorier Lebrun. p. 121.
†) Etat du placement der Brigades des Douanes Impériales. Verheyen aanwinsten 1892.
Portefeuille No. 15 II. p. cc. R.A.
§) De directeur principaal der Douanen Coquebert Monbret aan den Staatsraad Gogel 8 Januari
1811.
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Alle buitenlandsche handel werd door wachtschepen op de Noord- en Zuiderzee
belet, terwijl de binnenlandsche tusschen Holland en de oostelijke provinciën eveneens
stilstond. Wee den schipper die, in de twee militaire divisies de gemeenschap met
Engeland onderhield, deze zou met zijn medeplichtigen aan een militaire commissie
worden overgeleverd.*)
Men kan dus nagaan hoe, tengevolge van deze dwangmaatregelen het bedrijf van
velen in den lande, die van den kolonialen of van den transitohandel leefden, werd
te gronde gericht. Hoe het continentaalstelsel zich wel onder de minder bedeelde
volksklasse deed gevoelen, daarvan getuigt Mr. H. van A. (Engelen)†)‘De prijzen der
koloniale waren stonden te hoog geprijsd voor den deerlijk verarmden burgerstand,
maar mocht b.v. de suiker uit beetwortelen - ter vervanging van die uit suikerriet aanvankelijk vrijwel aan haar bestemming beantwoorden, lang toch duurde het, eer
de burgerman zich aan kunstkoffie - die meerendeels uit rogge of ander koren werd
gefabriceerd - en de daglooner zich aan de afschuwelijke tabak, die men uit
Noordwijker kruiden of zelfs uit boombladeren wist te bereiden, gewennen kon.’
Een ander tijdgenoot, Prof. G.J. Mulder, (1802-1880) die den harden druk der
Fransche overheersching als knaap beleefde, schrijft over een en ander in zijn
autobiographie:§) ‘Ongelukkige tijd voor een kind waarin het continentaalstelsel hem
suiker onthield en stroop, waarin allerlei surrogaten voor den kindermond waren
aangevoerd, maar het een al gebrekkiger dan het andere. Maar duizend-

Portefeuille Financiën No. 144a van den Intendant-generaal van Financiën. R.A.
*) Decreet van 24 Januari 1811 J.M. Kemper. Verzameling Wetten en Decreten. blz. 549.
†) Uit de Gedenkschriften van een voornaam Nederl. beambte. Tiel 1882. blz. 255.
§) Utrecht. Van der Post 1883. blz. 38.
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maal ongelukkiger tijd voor een kind, als het elken dag en altoos met angst en tranen
hoort klagen over den druk der tijden, vooral over het uittrekken der conscrits,
bekenden en verwanten, bijna met de zekerheid dat ook zij weldra zullen gevallen
zijn door het moorddadig lood.’
Moge dan de nationale welvaart enorm gedaald zijn, daartegenover had de
bevolking op het platteland niet te klagen, tengevolge van de stijging der graanprijzen
en het in waarde toenemen der landerijen. Een andere tak van nijverheid, waarvan
we reeds spraken, het fabriceeren van suiker uit beetwortelen, verdient wel eenige
toelichting. Van dezen nieuwen tak van industrie verwachtte de Fransche regeering
veel heil. Ook Lebrun voelde veel voor deze cultuur en ten einde zich daarvan
persoonlijk op de hoogte te stellen, begaf bij zich naar een exploitatie nabij Utrecht,
waarvan de eigenaar hoopte zelfs iets uit de beetwortel te kunnen fabriceeren dat de
koffie zou vervangen, en van de bladeren een soort tabak.*) Veel smakelijks zal dat
product wel niet opgeleverd hebben. In October 1811 ontving de maire van
Amsterdam van den prefect De Celles ‘een stuk suiker gefabriceerd van beetwortelen
als in schoonheid en deugd aan de uitheemsche evenarende, met verzoek om het
monster aan een keuring te onderwerpen’†).
Met de suikerraffinaderijen te Amsterdam was het toenmaals treurig gesteld.
Werkten er in 1812 nog zes dezer fabrieken, in 1813 was dit getal gedaald tot drie;
de beetwortelsuiker werd in drie fabrieken geraffineerd.§)
In het geheel bevonden zich in 1812 veertien beetwortelsuikerfabrieken in de
zeven Hollandsche departementen. Behalve deze verrees nog tegen het einde van
1812 een fabriek die suiker uit aardappelen bereidde. Ja, zelfs uit bevroren aardappelen
werd dit beproefd, maar deze fabricatie was eigenlijk nog in zijn ontwikkeling.*) Dit
moet dan toch al een heel flauwe kost geweest zijn.
Ware voor Napoleon een langer regeering weggelegd geweest, de mogelijkheid
is niet uitgesloten, dat de beetwortelsuiker-industrie tot ontwikkeling zou zijn gebracht.
Een tak van nijverheid waar de groote man zich bizonder voor interesseerde was
het vlasspinnen; hij stelde een bedrag van een millioen ter beschikking van dengene,
die de beste spinmachine uitvond. Deze behoorde het voordeel op te leveren dat de
prijs van het linnen zou dalen, waardoor het gebruik van het katoen kon verminderen.
De royale som was uitgeloofd bij decreet van 12 Mei 1810 aan den uitvinder van
genoemde machine, van welke nationaliteit hij ook was. Hier te lande verzond de
Prins Stedehouder in 't begin van Januari 1811 eene aanschrijving dienaangaande
aan de gemeentebesturen die daarvoor in de termen vielen.
Een uitvinder dezer machine daagde op in den persoon van Philippe de Girard,
die door gemis aan doorzicht in zaken met zijne fabrieken te Parijs niet slaagde. Zelfs
Engeland, waartegen feitelijk de uitvinding gericht was, trok er voordeel van, door
de verkoop van het fabrieksgeheim aan een Engelschen koopman Hull, die aan De
Girard zelfs de eer der uitvinding ontnam.†)
*) Lebrun aan Napoleon, 19 Juni 1811. Archives Nationales. A.F. 1724.
†) J.J. Reese. De Suikerhandel van Amsterdam van het begin der 17e eeuw tot 1813. Haarlem
1908. blz. 248.
§) De tegenwoordige Suikerraffinaderij ‘De Granaatappel’ op de Lijnbaansgracht te Amsterdam
werd in 1811 tot Beetwortelsuikerfabriek ingericht.
*) D'Alphonse. Aperçu sur la Hollande II p. 727. R A.
†) Roger Peyre. Napoléon et son temps. Paris 1888. p. 690.
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Was het Fransche bestuur er ook op bedacht om de industrieelen aan te moedigen
andere producten te scheppen in de plaats van degenen welke men wegens het
continentaalstelsel moest ontberen, het resultaat bleef pover nu de bevolking zich
weinig ingenomen met de proeven toonde. Ook de volksgeest moge zich langen tijd
lijdzaam getoond hebben, toch begon ten slotte het nationaal gevoel te ontwaken. In
zijn rapport, Maart 1811, schreef reeds de minister van Politie Savary: ‘dat Holland
niet met Frankrijk vereenigd was, in zeden noch in gewoonten, in meeningen noch
in gevoelens.’
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CONSTANTIN GUYS. CAVALERIE.

Fransche prentkunst in de 19de eeuw
door Cornelis Veth.
V.
Reeds vóór den Fransch-Duitschen oorlog, in de jaren, toen de door Napoleon III
gehandhaafde censuur critiek op het eigen bestuur vrij wel onmogelijk maakte, had
André Gill enkele zeer merkwaardige, zeer scherpe caricaturen van persoonlijkheden
uit dien tijd gemaakt, o a. een van Gustave Doré, die als geëxalteerd snelteekenaar
met vleugels aan, op wielen over rails voortijlt, een toespeling op de enorme
productiviteit van dien genialen fantast, van Cham en van anderen. Het publiceeren
van dergelijke caricatuur-portretten was in dien tijd in Frankrijk zeer in de mode.
Kort te voren had de beeldhouwer Dantan (jeune) zich vermaakt met het teekenen
van zeer treffende gechargeerde bustes van Victor Hugo en Alexandre Dumas père.
In den zelfden tijd teekenen P. Cattelain en Ed. Ancourt in bladen als ‘le Bouffon’,
le Hanneton’ portretten van Offenbach en Renan, alles goed en geestig werk. Maar
André Gill stond met zijn blad ‘la Lune’ vooraan. Een van de dwangmaatregelen,
die de censuur nam, was het voorschrift dat men, indien men een caricatuur van een
persoon wilde publiceeren, eerst dezen zelf verlof moest vragen. ‘La Lune’ deed dit
getrouw en publiceerde dan tevens, de somtijds zeer geestige en niet zelden direct
tegen de onderdrukking der pers gerichte antwoorden der betrokkenen. Gill, de
eigenlijke leider van het blad, werd allengs stoutmoediger en waagde weldra bedekte
aanvallen op de regeering zelf, die door het publiek gretig werden gevolgd. De politie
was er gewoonlijk te laat bij, tot eindelijk een paar zeer heftige
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CONSTANTIN GUYS. ZEEMANSKROEG.

uitingen het blad ‘la Lune’ deden verdwijnen, om dra vervangen te worden door
‘l'Eclypse’ een maansverduistering voor de leus, want de nieuwe uitgaaf was vrijwel
gelijk aan de andere.
In den oorlog zelf zien wij weinig werk van Gill of een der anderen, daarna komen
eenige revanche-caricaturen, eenige glossen-in-beeld, die als minderwaardige
schimpscheuten den gevallen Napoleon III worden nagestuurd, en alweer - want de
Franschman neemt zelden langen tijd zijn eigen jonge enthousiasme au-serieux caricaturen op de nieuwe republiek, de derde, en haar leiders. Alfred Le Petit, een
teekenaar wiens trant lijkt op dien van Gill, maakt reeds in den ‘Eclypse’ van 1871
de vergadering van volksvertegenwoordigers belachelijk, door hen ten deele dwepend,
ten deele vol onreine pret te laten kijken naar de beschaamde, naakte gestalte der
Derde Republiek, als zij voor hun oogen wordt onthuld.
Maar Gill is een krachtiger teekenaar dan een der anderen. Hij is geen modelleur,
noch een colorist en tonist in het enkel zwart en wit als Daumier, hij is een eenvoudig,
knap teekenaar, bij wiens werk men altijd blijft denken aan de pen en den inkt,
waarmee ze gemaakt zijn, maar op deze eenigszins droge wijze teekent hij prenten,
figuren, portretten, die zeldzaam sprekend, buitengewoon raak zijn, het is polemische
journalistiek, die niet, zooals de polemische journalistiek van Daumier, tegelijkertijd
iets hoogers, maar die op zich zelf uitmuntend en onovertrefbaar is. Zijn portretten
van Thiers en Gambetta, en van zich zelf, zijn prachtstukken in het soort. Vele
politieke prenten toonen zijn scherp vernuft en daarbij die voor den grafischen
journalist zoo onmisbare eigenschap: een groote, krasse duidelijkheid. Inderdaad is
André Gill het proto-type als het ware van den politieken spotprentteekenaar van de
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nieuwere, niet van de nieuwste soort; er is verwantschap tusschen hem, den
Engelschman Sir John Tenniel van Punch en den teekenaar van de Westminster
Gazette, F. Carruthers Gould, zoowel als met Wilhelm Scholz van Kladderadatsch,
allen zijn caricaturisten maar caricaturisten met een gekuischt vocabulair voor hun
vormentaal, nooit tot het tamme dalend, doch ook nooit zich verheffend tot het
hartstochtelijke, nooit vulgair doch ook nooit zeer voornaam. In dit genre, onder deze
bent, is hij zonder twijfel de Franschman, de pikantere.
Een waar chef d'oeuvre onder Gill's politieke caricaturen is ‘l'oiseau sur la branche’.
De vogel ‘le petit Thiers’, de Thiers van Daumier, grijs geworden, maar nog met den
eigen kuif en den eigen glimlach, op den tak van den boom Gambetta, die als ware
hij een mensch en de tak een uitgestrekte sterke arm, het manneke met inspanning
torscht.
Doch nu naderen wij de glorierijke periode 1880-1900 in de Fransche journalistieke
prentkunst. Die periode heeft eigenlijk al ingezet toen Constantin Guys, de eerste
teekenaar reporter, maar ook de eerste naturalistische teekenaar, zijn schilderachtige
en verwonderlijk levende schetsen begon te maken. Guys was de zoon van een
Napoleontisch ambtenaar in Vlissingen, zijn beide ouders waren Franschen. Waar
hij eigenlijk sinds zijn eerste jeugd geleefd heeft, tot zijn achttiende jaar, is onbekend.
Men vindt hem het eerst genoemd als vrijwillig medestrijder, met Byron, in den
vrijheidsoorlog der Grieken. Dan wordt hij onderofficier der dragonders in Frankrijk.
Teekende hij toen reeds? Men weet het niet. Men kent geen teekeningen van hem,
dan na zijn veertigste jaar zijn gemaakt. Had hij vóór dien veel vreemde landen
gezien? Zijn intieme kennis, zijn besef van de toestanden, van het karakter van volken
en streken doet het vermoeden. Zeker is het, dat hij op een goeden dag, tijdens een
verblijf in Engeland, door Thackeray werd ontdekt, die teekeningen, gewasschen
met een enkele tint, bij Guys vond, welke hem geestdriftig maakten. Toen de
Krimoorlog uitbrak, werd de vroegere soldaat oorlogscorrespondent van The
Illustrated London News. Hij trok mee, en leverde die mooie schetsen van het
oorlogsterrein en het slagveld, welke zijn naam hebben gevestigd. Later in Frankrijk
teruggekeerd, werd hij de schilder van het tweede keizerrijk, van dat tijdperk van
hol en opgeschroefd vertoon, van pronk en schoonen schijn, van heerschappij eener
bankroete bende, met een bankroeten chef, die tot het eind toe de goe-gemeent tracht
te imponeeren door pompeus comediespel. Hij werd de chroniqueur van monde en
demi-monde in die dagen van weelde, galanterie en overmoed, met den débacle in
het zicht. Toen die gekomen was zwierf Guys arm, gedesillusioneerd, verbitterd,
maar onversaagd, een arm en reeds oud kunstenaar, door Parijs, de straat was zijn
werkplaats en zijn model, de straat en het leven van alle dagen, de aspecten,
schilderachtig en grimmig, van de niet meer door schoonen schijn omsluierde
werkelijkheid. Hij was een kind geweest, die de pracht, de crânerie, de opwinding
lief had, een kind, en een soldaat, romantisch in alles, romantisch in zijn oprechte
weergeven der realiteit. Nu werd hij een ziener, een speurder. Hij was de eerste, om
niet slechts de gratie, de weelde van den metropolis te geven, maar ook de ellende,
het weerzinwekkende, het gemeene. De teekenaar van zegetochten en overwinningen,
van keizers en hoven, van ruiterstoeten en equipages werd de teekenaar van het
publieke bal, en van de publieke vrouw, van bordeelen en kroegen. Op zijn tachtigste
jaar, komend uit een café, werd hij door een fiacre overreden en leefde nog zeven
jaar in een ziekenhuis.
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Guys was de meester van het aperçu. Hij was de teekenaar, die op pittoreske, en
somtijds waarlijk grootsche wijze, zonder bij-gedachten, gaf wat hij zag. Zijn somtijds
wonderlijk mooie kunst bleven de zonderlingste gebreken bij, de gebreken van een
nooit geschoolde. De proporties, het perspectief, de anatomie in zijn altijd gracelijke
schetsen zijn somtijds hinderlijk slecht. Hij kan voluit, ja meesterlijk, overtuigende
uitdrukking geven aan de ontroering, die een of ander aspect hem aandeed; zijn schets
heeft de prachtigste qualiteiten, er is licht en kleur in, de composities zijn niet zelden
waarlijk onverbeterlijk, hij typeert paarden, soldaten, vorsten, hove-
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lingen, vrouwen van elk slag, van de hautaine edelvrouw tot de slet toe, met zekerheid
en geest, en toch blijft hij fouten maken, die een schooljongen kan aanwijzen - en,
niet ten onrechte, laken.
Met dat al, Guys was een genie, een ziener, en een kunstenaar van den eersten
rang. Er zijn er onder die gewasschen teekeningen, die de magistrale evenwichtigheid,
de grootsche eenheid hebben van een schilderij door Manet. Weinigen kunnen zooals
hij, het grandiose, het felle, het geweldige weergeven van een veldslag als die bij
Inkermann en Balaklave, een elegante rijpartij in Rotten Row met zooveel artistieke
naïeviteit teekenen of een tafreel in een donkere kroeg met matrozen en meiden, met
zooveel sinistere kracht.
De houding van een cierlijk ruiter op een rijpaard van edel ras, de gang van een
straatmadelief, brutaal, uitdagend, bevallig en verdorven, de terugtocht van gewonde
kozakken, vermoeid en geslagen, een stoet van deftige oosterlingen, een gesprek
tusschen dronken matrozen en opgedirkte meiden, een dame in een loge, alles is met
groote soberheid van middelen, met enkele fijne aanduidende krassen bijna en vegen
en wat gewasschen tint, eigenlijk meer geschilderd dan geteekend, meer volstrekt
weergegeven dan vertolkt. Weergegeven als een geheel, een greep uit de natuur, een
tafreel.
Na Guys kwamen echter eenige kunstenaars, die meer dan hij, meesterlijke
teekenaars waren.
Het Quartier Latin is weliswaar nog steeds de wijk der studenten en artisten van
allerlei gading - en de meisjes en vrouwen van h u n gading - doch langzamerhand
was ook de voorstad Montmartre, reeds vroeger een uitspanningsoord der Parijzenaars,
een woonplaats en verzamelplaats geworden van artisten, dichters, schilders enz.
François Coppée, toen nog Sturm-und-Drang-dichter, droeg in een cabaret in de rue
Cujas zijn gedichten en novellen voor. Dat was in de club der ‘Hydropathes’. Later
ontstond de ‘Chat-Noir’.

ANDRÉ GILL. L'OISEAU SUR LA BRANCHE.
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De Chat Noir werd opgericht door Rodolphe Salis, een zonderling avonturier, een
kerel van twaalf ambachten en dertien ongelukken, middelmatig artist als dichter,
teekenaar en voordrager, kroegbaas geworden. Een romantische kroegbaas, die in
het bosch van Fontainebleau van de collega-schilders zich had onderscheiden door
een grooten Rembrandthoed en een rooden mantel, met en benevens een degen op
zijde te dragen - de meest bandieterig-pittoreske van alle rapins. Hij had reeds
omgegaan met Forain. In Montmartre waar hij zijn cabaret vestigde, die naar Poe's
‘Black Cat’ den naam ‘Chat Noir’ ontving, liepen dadelijk een groot deel der
Hypodraten naar hem over. Die kroeg of kelder werd de plaats van bijeenkomst voor
vele kunstenaars van naam, of die althans later naam kregen. Steinlen, Willette, Caran
d'Ache, de coupletzanger en dichter Aristide Bruant. Men houdt pathetische
toespraken, men drinkt zijn biertje, elk brengt wat bij tot het vermaak. Spoedig moest
men verhuizen. Het was een ruwe buurt, de souteneurs waren weinig gesticht door
deze invasie van kunstenaars. Er ontstaan formeele gevechten. Salis wordt gewond,
een kellner gedood. Men verhuist in 1885 naar Rue Victor Massé. Daar blijft 12 jaar
lang, de 12 beste jaren, de kring gevestigd. Willette,
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degeen onder de kunstenaars, die nog het best paste in dit romantisch milieu,
decoreerde de wanden met zijn meest pathetische en charmante voorstellingen. De
Chineesche schim wordt er vertoond, want Caran d'Ache, de vroolijkste van al deze
kunstenaars, maakt er een spel in louter schaduwbeelden, l'Epopée, het Epos van
Napoleon, zoo treffend voorgedragen met deze schimmen, dat het gejuich van de
aanwezigen den veldheer met het driekante steekje begroet, als ware hij de echte
Napoleon en als voerde hij opnieuw het Fransche volk ter victorie.

F. REGAMEY. GLORIEUZE ENTRÉE.

Willette en Caran d'Ache waren niet de eenige teekenaars die het nieuwe gebouw
vercierden en opluisterden: Henri Rivière, Henri Somm, Henri Pille, behooren tot
de medewerkers. Een blad: ‘Le Chat Noir’ wordt opgericht. De cabaret blijft jaren
lang het merkwaardigste milieu van kunstenaarsleven te Parijs. Toen kwamen
natuurlijk de navolgers. Montmartre wordt gevuld met dergelijke cabarets, met
café-chantants, music-halls, danshuizen enz. De wereld van het tingeltangel verdringt
die van het bohème.
Rodolphe Salis, van wiens martiaal-artistieke roofridder-figuur een beeltenis door
Léandre overbleef, Salis stierf spoedig. Maar hij was op zijn manier een ware
maecenas geweest en vele kunstenaars hadden aan het initiatief en het voor drie kwart
echt enthousiasme van dezen blagueur veel te danken.
Van al de teekenaars nu wier namen wij in verband met den Chat Noir noemden,
- het zijn vele en voortreffelijke - past Adolphe Willette het best bij den cabaret in
den geest van luchtigen spot, kinderlijke romantiek en amoureuze exaltatie, die er
behoorde te heerschen Deze fijne, vage natuur, de pikante, grillige teekenaar heeft
in zekeren zin allen overleefd, sommige stierven inderdaad, anderen réusseerden,
kregen embonpoint en verloren veerkracht, hij bleef een gamin, een bohème, een
enthousiast, een verliefde. Als de aardige lichte meisjes die hij zoo gaarne, zoo
smaakvol en zoo boeiend afbeeldt, is hij een kind van de groote stad, als zij is hij

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 20

dartel, vroolijk en rusteloos, is hij snel ontroerd, sentimenteel en fel. Hij stuift op als
zijn patriottisme, als zijn democratisch gevoel, als zijn liefde voor de vrijheid wordt
beleedigd, - maar geen indecentie is hem te erg, geen schaamteloosheid of zij amuseert
hem. Hij is onkuisch, onkiesch, maar niet eigenlijk vicieus; noch werkelijk grof. Hij
lacht maar. Hij is somtijds te flauwvies, te alleen-maar-vies. Bohème als hij bleef,
plaagt hem altijd geldgebrek, hij maakt onfatsoenlijke prenten bij de vleet, die verder
geen of weinig charme hebben. Maar tusschen door talrijke, die onweerstaanbare
charmes hebben. Hij windt zich op tot het maken van mislukte albums, ware
pamphletten tegen de Engelschen à propos van den Boeren-oorlog - wat geen werk
voor hem is. Hij toornt tegen de militairen, tegen den clerus, de regeering, elke
regeering. Maar zijn eigenlijk thema is: l'amour! De luchtige, grillige, die van een
dag desnoods, de liederlijke, maar altijd met sentiment.
Gavarni's vrouwtjes zijn preutsch naast de zijne gezien. Hij is onvermoeid in het
bewonderen, onovertroffen in het weergeven van geestige gezichtjes en fijne,
bekoorlijke leden, onuitputtelijk in het bedenken van grappige
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en gracelijke houdingen, van grillig, appetijtelijk négligé. Geen operette of
revue-chanteuze, geen balletteuze, geen figurante, wier fantasie de zijne op het gebied
van onvoegzaam kleeden en ontkleeden nabij komt, en daarbij zoo altijd smaak toont.
En het zonderlinge is, dat de man door alles heen zekere onbedorvenheid bewaart.
Zijn teekenen is vrij van gemeenheid, vrij van hardheid. Zijn onbetamelijkheid is
verregaand, maar niet pijnlijk. Hij kijkt nog maar steeds als een zinnelijke, maar
goede en romaneske jongen. Hoe lief zijn altijd weer die lacherige, onkuische meisjes,
hoe kinderlijk, hoe aanvallig! Ware de zedelijkheid niet - mooi gezegd - een onmisbare
schraag van het gebouw der maatschappij, zij zouden niet slechts de aardigste en
bevalligste, maar ook de beste wezens op aarde zijn. Hij vindt ze zoo. Zijn muze is
niet de gemaakt-lachende, pralende en vaak innerlijk rampzalige cocotte der realiteit,
noch de edeldenkende Dame au Camélia's, maar een levenslustig, helderoogig meisje,
dat... nu ja, q u i f a i t l a n o c e ....
Als hij op dreef is, in sommige delicieuze lithografieën, teekent hij luchtiger, fijner,
kleuriger dan eenig ander. Zijn typen zijn zonder uitzondering echt. De situaties zijn
dat nimmer. Hij is een phantast en blijft het. Hij is bijna altijd geestig, steeds guitig,
zelden sterk. Zijn sentiment is een verteederde weemoed om de zwakte van alle
fijnheid om het te niet gaan van alle leven. Zijn pathos is verontwaardiging om alle
onrecht. Hij doet zelden zeer, ook niet als hij poogt het te doen. Zijn spot is s a n s
c o n s é q u e n c e zijn drift s a n s r a n c u n e .
Men leeft bij het bezien van zijn prenten, in een sprookjeswereld. Geen
sprookjeswereld voor kinderen, geen voor zeer vernuftige menschen, maar een voor
hen die gaarne lachen, gaarne verteederd worden en ongaarne prediken. Hij is
lichtzinnig, maar ook luchthartig. Hij is wulpsch als Boccaccio, eenvoudig en gezond
als Molière, dartel en sentimenteel als Pierrot zelf. De Pierrot, de eeuwig verliefde,
de altijd romaneske, de nooit geslagene van zijn eigen schepping. Een Pierrot, die
drommelsch mooi en geestig teekent....
Het zijn echter soms grootsche indrukken die hij teweeg brengt. Als zijn gevoel
zeer sterk wordt en zijn spot zeer fel, dan is er geen preciositeit meer aan zijn trant
en geen kinderlijkheid meer in zijn blik. ‘Je suis la Sainte Democratie. J'attends mes
amants’.

HENRI RIVIÈRE. DE HERDERS BIJ DE KUDDE UIT: ‘LA MARCHE À L'ÉTOILE’.
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De naakte vrouw, - een prachtig volkskind - met de Phrygische muts als eenig
kleedingstuk, rust zelfbewust, noodigend, fier en schoon met haar gezond lijf tegen
de guillotine. Komt, wie aan de democratie wenschen het hof te maken, komt, de
guillotine lokt. Het is een hoon, dien vervaarlijksten aller tyrannen, Demos, aangedaan,
en wie van hen allen, teekenaars vol geestdriftigen toorn om onrecht, of wel cynische
laatdunkendheid tegenover conventie en heerschende moraal, wie van hen, Steinlen
of Forain, of Lautrec de clairvoyant, heeft deze macht aangedurfd en bestaan, wat
deze luchthartige gamin Willette bestond: de waarheid te zeggen aan de democratie?
Een man die zulke prenten bedenkt, is geen politicus, maar een mensch, met
wonderheerlijk onbevangen blik, den blik van een dichter. Hoe groot is het denkbeeld
in deze plaat, met de naakte prachtverschijning tegen den stormspellenden hemel!
‘C'est moi qui suis la Ste Démocratie, je suis une belle fille de joie et mon amour
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ne côute que la tête!’ De hoon is even kras als verre strekkend, de gansche demagogie
is aangevallen, en de aanval komt van onverdachte zijde, want deze teekenaar is
nooit anders dan democratisch in zijn gevoelens en meeningen.

JULES CHÉRET. ‘UNE PARISIENNE’.

Doch het is niet vaak, dat wij hem zulke onderwerpen zien behandelen. Meestal
is het de liefdes-idylle naar bohème-trant, de idylle van de liefde, die kind van Boheme
is en geen wetten kent. En men denke niet aan de sociale zijde van het van ouds
bekende vraagstuk. Willette houdt er zich weinig mee op. Hij geniet. Zijn personages
zijn altijd jong, altijd aardig, altijd beminnelijk. Wie neemt het zijn Pierrot, dien
fijnen droomer, ‘übersinnlicher, sinnlicher Freier’, kwalijk, dat hij die kinderlijke,
geestige, lieftallige wezentjes aanbidt? Welk een operette-wereld is dit! Het
luchtig-lieve, opwekkende wijsje weerklinkt er overal. De onverwachtheden, zooals
slechts de dartele geest ze vindt, wisselen elkaar af. Hier springt Pierrot, een oolijke,
amoureuse schim, ten grave uit om zijn liefje nog eens te kussen, dat een zonderling
décolletté van rouwkleeren draagt, een fantasie, die in de beschrijving profaan lijkt,
doch slechts speelsch en grillig is; ginds is, op een van de luttele politieke prenten,
Germanië voorgesteld in een balletteuze-schermkostuum, geïnspireerd op zeer
gewaagde danseressen-caprices. Even fijn zijn die kleine geschiedenissen, met
amortjes en meisjes en paljassen, die luchtige fabels van zijn eigen vinding. Hoe
smakelijk is dit alles; hoe dolzinnig, uitgelaten, onvoegzaam, en toch, hoe smakelijk!
De onoverwinnelijke opgewektheid, ziedaar de eigenschap, die van dit werk vol
schaamtelooze fantasie zoo iets kostelijks maakt. Welk een genot heeft hij in alle
leven, in zon, in licht. Welk een vreugd schept hij in de vreugde! Hier is de ware
schalkheid, de gewetenlooze, maar ook onbedorvene! Zie hoe geestig, hoe aardig,
en met hoeveel liefde hij kinderen teekent! En hoe hij juicht om de liefdesavonturen
van die kinderen, gewetenloos en onbedorven, schalksch als hij, zijn meisjes van
plezier! Welk een gezonde koketterie ligt in haar houdingen, gestes, en sans-gêne
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Hoe smaakvol, geestig en verleidelijk teekent hij een beentje, een armpje, een boezem.
Het is een bepaald type, een waar type, dat hij teekent, hetzelfde, dat wij soms bij
Forain vinden en bij Carlègle doch nauwelijks ergens buiten Parijs en buiten Parijsche
kunst. Teer, ondeugend, gezond en verfijnd, zonder malice en zonder zorg. ‘Les
petits oiseaux meurent les pattes en air’. Supreme crânerie, eeuwige luchthartigheid,
Willette en geen ander, Gavarni noch Watteau, noch Grévin noch Fragonard is uw
ware profeet! Zulk optimisme, op zoo speelsche en fraaie wijze geuit, kan men
aanvaarden!
Maar deze profeet van de zinnelijkheid en blijhartigheid heeft zijn buien van
pessimisme, van spleen. Noël heet een prent, waarop men het Jezus-kind in de kribbe
ziet weenen. Een goede koe en een trouwhartige ezel zien nadenkend er op neer.
‘Pleure, Enfant-Dieu, pleure,.. tu as trente-trois ans à vivre parmi les hommes!’
Hij is somtijds pessimistisch, geërgerd, ont-
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daan, en altijd oprecht. ‘Et notre pourboire?’ vraagt de huilebalk aan de arme moeder,
die in wanhoop neerligt bij de leege wieg.
Willette de ondeugd, de minnaar is intusschen toch de eigenlijke. Hij staat alleen,
hij heeft geen voorgangers noch mededingers. In zijn goede werk, wel te
onderscheiden van veel al te vluchtigs, ontmoet men de echte Fransche luchtigheid,
zoo schaarsch in de kunst vertegenwoordigd, in haar zuiverste en mooiste gedaante.

JULES CHÉRET. STUDIE.

Terwijl Caran d'Ache juist zoozeer de tolk van den kouden, wakkeren e s p r i t is.
Zijn caricaturen zijn grafische bonmots. En ik bedoel hiermede dit, dat terwijl achter
Willette's spot, achter zijn vroolijkheid, zijn dollen, zijn onbetamelijkheid altijd een
gevoel, een overtuiging zit, de grappen, en de manier van ze teekenend te vertellen
bij Caran d'Ache niets dan een vernuftspelletje zijn, een amusement voor wie ze
brengt en wie ze ontvangt. Het is een onderhoudende en in haar eigen soort een fijne
kunst, die kunst van het jeu d'esprit met teekeningen, en Caran d'Ache dient ze met
smaak en luste, bekwaamheid en geest, beter inderdaad dan eenig ander. Slechts zij
aangemerkt dat hij zich dan ook vergenoegt met dit alleen, met het amuseeren, en
dit dan nog altijd op dezelfde wijze, naar één systeem, zou men bijna zeggen, naar
één recept. Intusschen, een goed amuseur te zijn, is het in dit vaak sombere leven
niet een kunst, waardig dat men ze nastreeft, en konden niet sommige anderen het
zijn, die wanen iets hoogers te moeten zoeken, en zoo niets goeds bereiken?
Hij is de lijn-caricaturist bij uitnemendheid, die niets zoekt uit te drukken, wat hij
niet met de lijn uitdrukken kan, maar alles zegt, wat men op deze wijze zeggen kan.
Een geschoold opmerker, die de vormen, die hij op deze wijze beknopt weergeven
wil, volmaakt kent, die de typen kent, welke hij teekent, de voorwerpen, de dieren,
de landschappen. Het moge dan zijn, dat eenige fijne, niet volkomen aan het oppervlak
zichtbare trekken van het leven hem ontgaan; de levendigheid van het leven ontgaat
hem nooit. Aan alles wat hij teekent, aan den kop van een ouden generaal, de
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verschijning van een modistetje, de fysionomie van een lakei, de houding van een
hotelier, de beenen (zoo behoort het) van een paard, de armen van een acrobaat, de
haren van een schoothondje, de hoed, de jas, de handschoenen en het schoeisel van
een dandy, de pooten van een piano, een tafel, een stoel, de rook die uit een geweer
komt, de heuvels, de boomen op zijn achtergronden, weet hij een kernigen,
karakteristieken vorm te geven met die simpele strakke contourlijn, die hij schier
zonder exceptie als éénig uitdrukkingsmiddel gebruikt.
Met die krasse penlijn weet hij geestige en onderhoudende finesses te geven,
typeert hij menschen en dingen kostelijk: zijn pioupious, zijn acteurs, zijn oude
heeren, loopmeisjes, maar ook, neen vooral, hun shako's, hun jassen en broeken, haar
hoedjes, haar rokjes, de honden van allerlei soort, rijtuigen, interieurs, ameublementen,
alles is naar den aard, alles is Fransch, ja er is in alles iets Parijsch. Dit is een kunst
van den Parijzenaar, niet van den bohème, maar van den op-
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merker, een kunst onder die luchtige lucht, in die riante sfeer geboren en getogen.
Beschouwen we ze op ons gemak, en met het voornemen om niet na te denken, niet
sentimenteel en niet deugdzaam te zijn. Er is zelfs geen koketterie met de zonde, met
de ondeugd in, geen zinnelijkheid, maar ook geen bezinning, niets dan de wil om
geamuseerd te worden en te amuseeren, niets van Willette's jongen overmoed, noch
van diens lieve weekheid. Het is de kunst van een clown, het zijn bokkesprongen,
maar knappe, bestudeerde, stelselmatige. Misschien wat receptmatige, maar het
recept is zoo smakelijk....

A. WILLETTE. PROGRAMMA VAN ‘LA ROULOTTE’.

Men roepe zich voor den geest, indien men ze in een der vele bundels heeft gezien,
die serie kleine prentjes, waar een oude, dikke, wanstaltige, ‘baronne’ zich een
costuum laat aanpassen in één van die groote magazijnen, waarvan de chef-coupeur
in zijn vak, en vooral in zijn eigen verbeelding, een waar kunstenaar is. De jufjes
vinden Mme la baronne in het costuum van haar keuze charmant, maar M. Jules moet
oordeelen, de Napoleon van de snijderskunst, en M. Jules verschijnt juist, met
gracelijk-plechtige passen. Hij moet de japon van Mme la baronesse, ‘signeeren’
d.w.z. hij moet aangeven welk karakter het costuum moet hebben. Hij kijkt en kijkt.
Lange pauze. Alles wacht in spanning. Hij roept alle juffers tot zich. Moet hij zeggen,
hoe Mme la baronne er uit ziet? Hij aarzelt. Eindelijk krijgt zijn gekwetst aesthetisch
gevoel de overhand. Zijn smaak als man, als Franschman is geschokt. De Napoleon
van de snijderskunst kan even grof zijn als die van de slagvelden. Hij barst uit. Zoudt
ge aan Napoleon hebben durven vragen Waterloo te ‘signeeren....’ Welnu, Mme la
baronne ziet er uit als een.... varken. Het is een clown, die dit bedenkt, maar hij toont
de wereld te kennen, waarin dit onwaarschijnlijk geval spelen moet. Hoe
zot-zelfgenoegzaam, hoe nietiglijk pompeus, toch de man van temperament, die zoo
zou kunnen doen, is deze waardige M. Jules de coupeur!
Of hoe geestig zijn de menschen geschetst, die het naakt op een tentoonstelling
beschouwen, hun houdingen, hun gelaatsuitdrukking, of het Parijsche gezelschap,
dat naar buiten is gereden om er onschuldige vermaken na te jagen en onschuldige
menschen te ontmoeten, de Amerikaansche industriekoning op reis, de rapin in zijn
atelier, de redenaar voor de aandachtige zaal, de concierge, de oude snoepers, de
meisjes van allerlei slag f
Niets is met ontroering, doch alles met
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opgewektheid en bijna steeds met smaak en geest geteekend. De luchtige, nooit
pijnlijke wijze, waarop hij de schandalen, de dwaasheden, de verdeeldheden in den
lande van commentaar heeft voorzien, is wel geheel van hem, is wel zeer apart, en
wel zeer Fransch. Men denke aan dat zeer komische boekje met de teekeningen in
chèque-vorm over het Panama-schandaal. Is het mogelijk zulke gebeurtenissen met
meer geest en minder geestdrift te bespotten? Is er echter, is er zelfs in Parijs zelf,
een teekenaar die het zóó kan, zonder ooit slap en laf te worden? Mij dunkt, Caran
d'Ache is een man, zonder welke de Fransche caricatuur armer zou zijn aan
onderhoudendheid.
Ik geloof zeker, er wel aan gedaan te hebben, Willette althans, en Caran d'Ache
toch ook, niet te hebben betrokken, bij deze bespreking, in den kring van den
Japanschen invloed die zich zoo duidelijk bij Chéret, Forain, Lautrec en Steinlen liet
gelden. Het is zeer waarschijnlijk, dat Caran d'Ache zich tot zijn manier heeft laten
leiden door gedachten aan de teekenwijze en compositie der Japanners, maar de
schoone openbaring die de anderen wekte, is hem toch voorbij gegaan, anders immers
had hij juist deze nimmer aanvaard.
Geheel anders dan op de Engelschen werkte de invloed der Japansche houtsneden,
die in de laatste 20 jaren Europa binnenvielen, op de schare van jonge Fransche
teekenaars. Crane en Greenaway ondergingen den invloed niet dan zijdelings; men
kan zeggen, dat slechts hun kleuren-houtsnee-techniek op die der wondere
Oosterlingen geschoold was, Caldecott, kernachtig teekenaar zonder veel aesthetischen
zin als hij in den beginne was, werd er door bekeerd tot den smaakvollen, delicaten
compositeur en colorist dien wij kennen. Aubrey Beardsley volgde na, wat in de
kunst der Japanners evenzeer grilligheid en excentriciteit was als zijn eigen werk in
de Europeesche, niet de klassieke meesters der teekenkunst en der houtsneê,
Outamaro, Hokosaï. Maar de Franschen Chéret, Lautrec, werden als het ware Parijsche
Japanners, d.w.z. zij werden speurders in het Parijsche leven, met de oogen van die
opmerkers, décorateurs en coloristen ginds, zij ambieerden de schoone resultaten,
die de Japansche prent biedt, en werden dus in even sterke mate wakkere opmerkers
in het moderne leven. Zij begrepen, evenals Goncourt begreep, maar wat zoovelen,
die den Japanschen smaak volgden, niet beseften, dat deze verfijnde décorateurs
realisten waren; dat zij de aspecten van hun omgeving beschouwden, dat hun teekenen
tot zeer verre hoogte naïef was. Zij zagen in, dat zooals Outamaro de Japaneesche
geteekend en verheerlijkt had, zij, Forain, Chéret, Lautrec, de Parisienne konden
teekenen en verheerlijken, dat, zooals Outamaro en Hokusaï hun humor togen uit
den humor der realiteit, ook zij hun humor of satire of sarkasme hadden te scholen
in de studiezalen der observatie.
Zoo gebeurde het, dat men in de laatste twintig jaren der 19e eeuw een heerlijke
herleving der grafische kunst aanschouwde, een herleving ook van het realisme. Zoo
gebeurde het, dat men prenten in grooten getale te zien kreeg, die de schoonheden
vertoonden der Japansche prenten, die welgeslaagde gewaagdheid der compositie,
die delicate en toch stoute teekening, die geestigheid der détails herhaald zag in
prenten, welke tevens krasse en overtuigende zedeschilderingen van het huidige
groote stadsleven in al zijn verschijningen waren.
Tevens zag men het later gebeuren, dat onnadenkende navolgers van deze origineele
geïnspireerden slechts den vorm opmerkten en onthielden, waarin deze schoone
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teekeningen gebracht waren, dat hetgeen een artistieke renaissance geweest was,
geholpen door een verfrisschenden invloed van buiten af, leidde tot een domme mode
van maniertjes en trucjes, de noties van hoe men te werk moet gaan, bleven hangen,
doch dat geen nieuw leven voortdurend kiemde, dat veel bleef gelost worden, doch
weinig geladen, dat een schooltje van Fransche teekenaars nasleepte, die arm aan
inspiratie, weten en vernuft waren, en trachten dit goed te maken door een met vorm
alleen paradeeren, dezen onbewust-parodiëerende.
Maar daarover later.
Jules Chéret heeft meesterlijk, met de hem
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eigen fijne, meer dan de fijne smaak voor lijnen en kleuren, de kunst van het affiche,
het aanplak-reclame-billet gediend, diezelfde kunst die zoo kort heeft bestaan en
toch zooveel moois bracht. Hij was wel de origineelste in dit bepaald genre: er was
in zijn geest veel van een superieuren leider en componist van revues; al wat jolig,
al wat pikant en al wat mooi-vluchtig was, bracht hij samen tot groepen, aangenaam,
zwierig en opwekkend; de teekening was zonder scherpte en zonder stijfheid, los en
nog eens los, de kleuren pakkend zonder schel te zijn, de tegenstellingen opwekkend
en boeiend, de onderwerpen feestig, de figuren blij, vaag en zonder suggestie van
ernst. De kunst was als een loom-luchtlge dans, volmaakt, maar in baar volmaaktheid
schijnbaar zonder eenige moeite tot stand gebracht.
Over Steinlen, in dit land vooral door verschillende oorzaken zoo beroemd
geworden, schreef ik reeds naar aanleiding van de tentoonstelling zijner prenten, hier
in het land gegeven, in dit zelfde tijdschrift. Hoe komt hij aan die groote vermaardheid
in kringen, die de namen zijner illustere collega's nauwelijks kennen, aan die
populariteit, die genegenheid bij zoo velen en velen? Voorzeker deden de kleuren,
die enkele kleuren, dat steeds met zooveel smaak gebruikte rood, deden de kleuren
van die prenten buiten op de ‘Gil Blas’ veel om de opmerkzaamheid tot zich te
trekken van voorbijgangers aan kiosken of boekwinkel-étalages, maar de voornaamste
reden was toch wel, dat men zoo algemeen menschelijke motieven op een algemeen
menschelijk zoo verstaanbare wijze behandeld zag, dat men voelde, hier tegenover
den kunstenaar te staan, die de verschijningen en verschijnselen in het leven dat hij
schilderde, niet als een curieus schouwspel, maar als vreugden en smarten der
menschheid zag. Is Steinlen wellicht wat te veel mensch om een heel zuiver kunstenaar
te zijn, te veel een mensch als de leek zelf, die hem daarom zoo gaarne heeft, wijl
zijn gemoed zich zoo weinig gecompliceerd, zoo elementair, zoo oprecht in zijn
kunst uit spreekt? Wij zien hem juichen bij de gelieven in zijn ‘idylles’, wij zien hem
spotten met het lichte volkje op de bals, zich ergeren, medelijden hebben met de
werklui in ontbering, meewarig glimlachen om de kinderen op straat, weenen om de
ongelukkigen en toornen om de gemeenen. Met dat al heeft hij een beeld van het
Parijsche leven gegeven, completer en betrouwbaarder dan een zijner tijdgenooten;
zijn breede, stoute trant, die geen finesses uitsluit, heeft groote verscheidenheid van
milieu en van interieurs, straataspecten en landschappen met even groote juistheid
als schoonheid weergegeven; zijn het geen prachtstukken van stemming-schildering,
die hoek en straat in het bijna-duister, met een enkele lantaarn, waarbij een paar
gelieven, of een paar liefde-zaken-doenden zich bevinden, of die zwaar begroeide
stukken heuvelachtige grond met de landlieden, de zwervers of de toeristen! En welk
teekenaar ziet menschen als hij! De werklieden, de betrekkelijk welvarende en de
minst bevoorrechten, de armelijke kinderen die door de straten trekken. De kleine
meisjes, die mooi en arm zijn en dus onvermijdelijk offers der prostitutie zullen zijn,
dan de wat oudere, die reeds geheel of ten deele het métier hebben aanvaard, en de
eigenlijke cocottes, de vervallen en schamele handlangsters der Apaches of de deftige,
opgedirkte, opgepoetste, opgeverfde. Een vroolijke rol spelen in deze revue van het
leven, afwisselend tragisch, vroolijk of vaal als het leven zelf, de bohème, de petite
ouvrière en de theater-verschijning.
Dit is niet het leven gezien als een operette nu eens, en een tragische opera dan,
noch als een aanleiding alleen beschouwd om grappen te maken, maar om zichzelf
bekeken, vereerd en beoordeeld. Steinlen is een kunstenaar, dien men gemakkelijk

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 20

nadert, hij is noch grillig, noch singulier, hij heeft lief en haat op redelijke wijze en
in de goede richting. Hij poseert evenmin als hij zich ooit vergeet in exaltatie.
Hoe charmant zijn die amourettes van eenvoudige lieden die hij schildert. Een
soldaat neemt afscheid van een aardig meisje. Verderop dansen matrozen onder
lampions en nog verder ziet men zeilen. Het meisje zegt heel zachtjes, half verlegen
iets achter de hand: ‘La petite promise.’
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CARAN D'ACHE, ‘DE ERFOOM.
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Twee vrouwen, arm in arm, staan te loeren naar onzen kant. Achter haar danst een
gansche bende bij de muziek. Zij loeren: ‘Est-ce-qu'ils vont se décider?’
Een gezelschap zit aan een tafel. Twee ruwe, gemeene meiden, een halfwassen
meisje in een rood bloesje en een soort van heer met groote snorren en een hoogen
hoed. ‘N'est ce pas qu'elle sera gironde, la petite mome?’
Een werkman zwetst, politiseerend, in een kroeg: ‘Moi, si j'étais que le
gouvernement.’
Een andermaal ziet men op een straathoek in den schemer een drietal opgeschoten
meisjes bij elkaar staan: ‘Le patron a dit qu'il n'avait plus de travail. Faut pas rentrer,
on serait battu. Qu'est ce qu'on va faire?’... Nu ja!...

J.L. FORAIN. - VOUS ADMETTREZ POURTANT QUI VOILA UN DESSIN QUE JE NE POURRAIS PAS LAISSER
TRAÎNER DEVANT MA FILLE! - OUI, VIEUX COCHON, MAIS TU L'MONTRERAS BIEN À LA PETITE DU
CONCIERGE.

Zoozeer is het Steinlen te doen om een stuk van het leven te geven, een stuk
impressie, dat hij zelden of nooit figuren op zichzelf zal teekenen, maar altijd als
achtergrond daarbij de plaats waar zij zich bevinden, het stuk straat, het interieur, de
kroeg, het landschap, met zooveel bij- of achtergrondfiguren als de situatie noodig
of waarschijnlijk maakt. Zijn compositeursvermogen is dan ook altijd groot, de
compositie schijnt geen resultaat van wikken en wegen, maar van observatie, van
visie, evenals de figuren op zich zelf. Dit werk is rijk aan humor, aan pathos en aan
waarheid, schoon gedacht en schoon uitgevoerd, het werk, daarenboven van een man
die zijn tijd kent en zijn menschen, die misschien wat veel betoogt, wat te voortdurend
pleit, maar die recht van spreken heeft. Als zeden-beschrijving is deze kunst completer
en heeft zij een meer uitgesproken karakter dan die zijner reeds besproken tijdgenooten
had. De overtuigdheid is een kracht ook bij den kunstenaar.
Let men verder op het buitengemeen pittoreske van Steinlen's teekentrant, die
nooit stijf, nooit kleurloos en nooit lichtloos is, op het fijn-expressieve in zijn breed

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 20

schetsen van menschen en dingen, het gevoel voor de fijne nuances van
karakterverschillen in de exemplaren der soorten, zijn weloverwogen en bewogen
realisme in een woord, dan beseft men, hoe waardig deze teekenaar is een zoo groote
vermaardheid te bezitten. De ernst in zijn werk is groot, men voelt er nooit leegheid
in, en mocht hij al vaak te veel en te eenerlei hebben gemaakt, men herkent in elk
van zijn tallooze teekeningen een meester. Hoe weinig hij ook verder als zuiver
politiek teekenaar op is getreden, zijn enkele felle en groote composities in ‘Le
Chambard Socialiste’, het socialistische blad, dat hij onder den pseudoniem Petit
Pierre bediende, vestigen ook op dit gebied duurzaam zijn reputatie. Intusschen zijn
ook hier de prenten met bepaald sociale strekking verre in de meerderheid.
Dat woord strekking brengt ons, misschien wel juist wijl bij dezen zoo geheel geen
sprake daarvan is, op Steinlen's confrère, verwant
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in de teekenwijze, tegenvoeter naar den geest, J.L. Forain.
Jean Louis Forain heeft eens vele zijner schoone teekeningen samëngebracht in
een bundeltje met den titel ‘La Comédie Parisienne’; dit was een duidelijke toespeling
op Balzac's ‘Comédie humaine’, een toespeling op zich zelf volkomen gerechtvaardigd
en dit nog te meer door de bescheidenheid, gelegen in de beperkende beteekenis van
het adjectief. Het is ook een ‘Comédie humaine’ die wij in Forain's teekeningen
volgen, maar toch nog juister een ‘Comédie parisienne’, want de geest die er in leeft
is die van den metropolis, en hij leeft er zoo sterk in, dat wij het geen oogenblik
vergeten. Maar hoe, is dit het luchtig Parijs, waar die pikante, typische, dwaze
menschen leven, welke voor Caran d'Ache hebben geposeerd, geposeerd, - wat zeg
ik? - bokkensprongen, grimassen gemaakt, die gegrinnekt hebben om hun eigen
capriolen en die van hun evennaasten?

DANSEUSE, DOOR J.L. FORAIN.

Van hoevele zijden is deze prachtige, levende wereldstad door de kunstenaars van
Montmartre, die begaafde bent, bekeken! Willette heeft er om gejuicht en geweend,
Caran d'Ache heeft er fijne spitsvondige, welwillend-ongevoelige grapjes over
gedebiteerd, Steinlen heeft gedemonstreerd, gepleit, getoornd en nu en dan goêlijk
geglimlacht. En nu komt deze Forain, en deze man, door velen cynisch, neen harteloos,
wreed, koud, gruwelijk gescholden, is niets van dit alles, doch een teekenaar, en nog
eens een teekenaar, de grootste, de zuiverste kunstenaar van alle journalisten,
ofschoon, wat betreft completie en diepte, achter staande bij een schilder als zijn
meester Degas.
Ik weet dat het sommigen kriewel maakt, zulk teekenen. En vooral met het oog
op de onderwerpen die hij bijna voortdurend behandelt. Het is het Parijsche
nachtleven, dat hij teekent, maar dat leven zooals het is, niet alsof de stad een
schouwburg ware en de milieu's tooneelkamers door voetlicht beschenen. En zonder
te pleiten, te oordeelen, te toornen. Zijn spot is de spot van iemand, die over dit alles
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heen is, die er geen doekjes om wint, die zich niets diets maakt. Bijna geheel zijn
‘comédie-parisienne’ bestaat uit scènes in het leven der prostituée's; dit is eenzijdig,
zoo men wil, het is in het groot niet slecht gezien. Het is een sinistere waarheid, dat
het zwaartepunt der samenleving (samenleving inderdaad) zich heeft verplaatst, dat
wat voorheen een uitwas geweest is, nu den kern uitmaakt. Ik tracht hier de kunst te
zien, eenigszins in verband met sociale toestanden; welnu, is het niet waar, dat op
die toestanden door de nieuwere tijden geschapen met name in Parijs en andere groote
steden, waar het huwelijk ganschelijk een luxe is geworden, de groote macht, de
overmacht van de ontucht berust? Dat zooals zij profiteert van dezen misstand, die
andere ‘stand’, de midden- de winkelstand van haar profiteert, dat de cocotte van
elke soort de kooplustige en de koopkrachtige is en de
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zedeloosheid de groote afneemster? In deze benauwde en benarde tijden, over deze
benarde en benauwde burgerij, heerscht het avonturiers- en avonturierstersheir,
heerschen de slachtoffers van de maatschappij zelf, die nu haar laatdunkende meesters
worden. Zola heeft nooit grooter waarheid uitgesproken dan deze, en Forain neemt
ze à priori aan. Zijn onderwerp is ‘les moeurs’ vertaal: de zedeloosheid.
En van deze verklaring nog geheel afstand doende, vraag ik: zijn er veel motieven,
dankbaarder stof voor den waren teekenaar dan dit? Het naakt blijft voor elk beeldend
kunstenaar ten allen tijde een verleidelijk voorbeeld, maar welk teekenaar met
moderne (of wellicht al niet meer moderne, althans niet modieuze, doch ten minste
zuivere) instincten van waarachtigheid, met eerbied en belangstelling voor de
verschijningen, de momenten van het leven, zal zich vergenoegen met het weergeven
van het naakt, op zich zelf om zich zelf? Het naakt bestaat niet meer, slechts het
ontkleed zijn. Dat teekent Forain met meesterschap, zonder amoureus of schelmsch
te worden als Willette, dan wel verteederd als Steinlen, dat teekent hij, omdat hij het
mooi vindt.
Zijn meisjes, - ach, laat ons ze zoo blijven noemen - zijn verwant aan die van
Willette. Het zijn dezelfde levendige gezichten, met dezelfde fijne, geestige leden.
Hij teekent zelden het zeer gemeene. Hij is onverbiddelijk, hij is onvatbaar voor
illusie, maar hij heeft niet als sommige lateren, behagen in het dégoutante. Hij ziet
klaar en scherp, maar hij kijkt zonder moedwil. ‘L'amour à Paris’, het is, in de meeste
gevallen, een geldzaak, en hij neemt dit al weder van den beginne af aan. Hij teekent
met groote verfijning, volmaakt typeerend, zelden overdrijvend, die vrouwen en haar
voor den teekenaar zoo belangwekkend, zoo schoon lichaam in het gewone eenige
kleedingstuk, maar hij fantaseert niet, en hij maakt haar verschijning niet gemeener,
noch verleidelijker dan ze in waarheid is In het onderschrift noteert hij haar harde,
zakelijke, en in deze situatie voor den onbevooroordeelde doch niet verstompte, nog
altijd zoo wanluidende opmerkingen, en dat onderschrift vloekt niet met de teekening,
want beide zijn waar.
Welk een typen en modellen, intusschen, biedt deze wereld, de demi-monde, den
teekenaars! Daar zijn de ‘mamans’, gewoonlijk door de dochters geprest in haar
veeleischenden dienst, de botte, hebzuchtige, onverschillige ‘mamans’, daar zijn de
clienten, de lichtzinnige jongelui, de vicieuze of zich vervelende echtgenooten, en
de ‘satisfaits’, de ‘vieux satires’. Alles karakterrollen in deze ‘comédie parisienne’,
wel de moeite van het creëeren waard! En Forain teekent ze prachtig, zoo scherp,
zoo waar; hun gelaatstrekken, hun gestalten, hun kleeren. Hoe vlot en hoe expressief
is deze teekening, hoe weinig denkt men aan lijnen, en hoe voortdurend aan vorm
en licht! Ze behoeft de kleur niet; en is zóó reeds kleurig, kernig en rijk genoeg.
Forain is op dit gebied wat Manet en Degas elk op hunne wijze in de schilderkunst
zijn, hij teekent vorm en licht met minder middelen dan waarmee anderen enkel een
verward samenstel van vlakken en lijnen teweeg brengen. En alles is zoo sober, zoo
voornaam, zoo geheel niet ‘chic’. Zijn trant is zonder ostentatie; nergens is de aandacht
geleid naar het bizonder elegante van deze figuur of het plompe van die; toch is dit
voortdurende contrast tusschen fijnheid en grofheid, geest en bruutheid voortdurend
aanwezig in zijn composities. De accessoires zijn altijd schaarsch en nooit is er bij
verwijld met het genoegen dat Caran d'Ache er in schept, maar altijd raak, juist wat
ze moeten zijn in dit milieu, op dit tijdstip, in deze situatie. Wie teekent beter, met
zoo luttel en zoo fraaie lijnen het hemd dat zich over een lichaam plooit, de doek,
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die over een stoel is geworpen, een achteloos slap neerhangend been, met of zonder
kleeding en schoeisel? Wie teekent geestiger de kokette poses der meisjes, de geboeide
of onverschillige houdingen der mannen. Dit is karakteriseeren in zijn perfektsten,
meest krassen en meest zuiver-schilderachtigen vorm.
En ook met zijn légendes, zijn onderschriften karakteriseert hij. Deze
meester-teekenaar is een ongemeen begaafde schrijver in dit bepaald genre; niets
(behalv zijn prent) kan
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beter de situatie typeeren, dan de paar woorden die hij daaronder schrijft. Monnier,
Gavarni, zijn bij hem vergeleken causeurs.
Ze zijn somtijds verschrikkelijk die ‘legendes’, verschrikkelijk, maar prachtig.
Gesprek tusschen een bejaard echtpaar.
‘Espèce de cocu, va!
‘Oh, plus maintenant!’
Vraag van het mannelijk deel van g e e n echtpaar: ‘Tiens à propos, comment
t'appelles tu?’
Elders: ‘Sollicitude’.
Alors, Madame ne rentre pas diner. Madame n'oublie pas son tire-bouton?
Leurs Filles. Que je te donne de l'argent? Mais, maman, tu es encore jolie!
En andere, teekenachtiger wellicht nog, doch hier niet te citeeren.
Mocht een optimist ons willen overtuigen, dat zijn opvatting beter is, laat hij het
pogen doch dan even goed teekenen met woorden of lijnen, of beide.

ILLUSTRATIE VAN A. WILLETTE UIT ‘FARANDOLE DE PIERROTS PAR ÉMILE VITA.’
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Poëzie
door Jan Greshoff.
I.
Verlossing.
1.
De waereld met haar star gezicht
In lach bevroren,
Heeft mij bij dit vroeg morgenlicht
Als toegewijde knecht verloren....
Ik heb mij van haar afgewend
In nood van vreeze....
Omdat zij slechts belooning kent
In pijnen zonder zoet genezen.
Reeds al te lang hield zij gevangen
Onnoozle ziel,
Die eens, verdoold op donkre gangen,
Haar als een buit in de armen viel....
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Reeds al te lang heeft zij langs wegen
Van droevigheid,
Het hart, dat bad om late zegen,
Een doelloos cirklen rondgeleid....

2.
Nu ben ik vrij en losgekocht
Door liefdeschatten....
En wat ik eens in armoe zocht,
Kan ik met beide handen vatten!
Nu sta ik in uw heerlijk loon,
O vrouw verkoren....
Bij wie ik dage' en nachten woon
In 't eenig aanzien blij verloren....
Thans zijn slechts uw verzoete wetten
Mijn droom gesteld,
Die nu zijn posten uit kan zetten
Tot aan het einderverre veld.
En in dien wachtkrans vast en veilig
Hoede ik uw beeld,
Als 't zeker zielsbezit mij heilig,
Waar 't oude en nieuwe wonden heelt....
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II.
Eindeloosheid.
Verloren in een eenig lied,
Dragen wij aardsche daden niet....
De waereld is een nauw gebied
Dat ons behoort.
De waereld is een bloemrijk dal
Tusschen licht en schaduwval.
Onze oogen overzien het al
En vluchten voort.
Onze oogen vluchten uit dit land
Ten zeekren have' in hemelbrand. Achter dien kartlig-gelen rand
Drijft nog wat rood. En 't mijmeren dat nimmer keert
Heeft de' ongebaanden weg geleerd;
Vindt achter 't rood dat nog vermeert:
Een gouden dood.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 20

341

III.
Hij die lacht....
Hij die lacht blijft uitgestooten
Uit den reidans om de jeugd,
Die, als bloemenslingers, sloten
Ongerepte vreugde aan vreugd.
Hij die lacht zal niet betreden
Drempel van den schemerzaal,
Waar de liefde haar gebeden
Zingt in zielsvertrouwde taal.
Hij die lacht zal eenzaam zwerven
In dit wolk-verdonkerd land
En voor immer moeten derven
Troost uit droefheids koele hand.
Hij die lacht zal niet het kind zijn
In het huis van vrede en rust; Dolend slechts door haar bemind zijn
Die den dood gelaten kust....
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Levensmoed
door J.Ph. van Goethem.
Wat heeft dit leven mij tot nu gebracht?
Wel heb ik vaak mijn handen uitgestrekt,
naar dingen die ik heel begeerlijk dacht; maar als een vlam, die even 't voorwerp lekt
dat zij omspeelt en dan terug zich trekt:
zóo voelde ik van 't geluk den adem zacht
en zóo werd even soms de hoop gewekt,
aan wat toch altijd weer te sterven placht.
O schoone dagen toen ik lachend waande,
dat niets mij meer van mijn geluk zou scheiden
en ik vertrouwde als een arg'loos kind:
nu weet ik beter, maar ik houd mij staande:
mìjn glorie ligt in mijn geweldig strijden,
't geluk te zoeken dat ik nimmer vind.

Amersfoort 1910.
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Ahasverus' graf,
door P.H. van Moerkerken jr.
Wie zegt dat Ahasverus dood is? Nog leeft hij op aarde, niet het eeuwige leven, maar
een leven van onafzienbaren tijd. En Ahasverus kan niet anders. Eeuwen lang riep
hij den dood aan; hij zocht de steden op der zwarte pest; hij werd gezien in de woeling
der beroemde veldslagen, maar hij bleef ongedeerd rondgaan over de ouder wordende
aarde. Een herinnering dreef hem voort, de schrikkelijke herinnering aan een
bovenaardschen blik. Wel zegt de legende, dat de Goddelijke Mond, op den
lijdensweg, den meedoogenloozen jood Ahasverus doemde tot een zwerftocht zonder
rust en dood; maar de legende heeft de historie opgesierd, want deze verhaalt niet
van woorden, door Christus tot hem gesproken. Wij weten slechts van een
eindeloos-weemoedigen blik, vol deernis en goddelijke liefde, waarmede Hij zijnen
smader heeft aangestaard. Die blik, de glans dier oogen, peilloos als de hemelen, is
niet uit de gedachtenis van den hardvochtige geweken, en toen zijn gezin gestorven
was, werd hij voortgejaagd, de grenslooze tijden in, over de grenslooze aardelanden.
Nooit heeft hij den diepen zin dier oogen begrepen, nooit hunne sterke liefde gevoeld.
Wat hem voortdrijft, ook door deze oogenblikken waarin wij thans leven, is de angst
voor het onbegrepen Goddelijke. Maar in de vage verborgenheden van Ahasverus'
ziel sluimert de hoop, dat hij eens zal mogen rusten, wanneer het raadsel van dien
diepen blik hem wordt ontsluierd. En intusschen zoekt hij en zoekt rusteloos, over
de kerkhoven der wereld, of hij wellicht de plek van zijn graf zal vinden.
Zoo werd hij gezien, nog enkele jaren geleden, op de twee treurigste doodenakkers
van Europa. Hij, die geen eenzaamst veldpad onbetreden liet, die de wereldsteden
der vlakten doorzwierf en de hoogste gehuchten der bergen, Ahasverus strompelde
over de heidevelden in den zuid-oostelijken hoek van het land der Friezen, niet verre
van de plek waar de volksoverlevering de vroegste kerk van Noordwolde plaatst.
Eene oude boerin zag hem gaan. Het was een maannacht in den nawinter en een
gure wind blies over de eindelooze zwak-golvende landen, schrale akkers, drassig
veen en hoogeren heidegrond, waartusschen kleine meren blonken onder het
dwergachtig struikgewas. Onder duistere boomgroepen, ver weg, lagen de stille
lichten van boerenhoeven als roode, op aarde gezonken sterren.
De doelloos dwalende grijsaard volgde den diep gegroefden zandweg, die
noordwaarts leidde over verre heuvelruggen: de zeven sterren van den Grooten Beer
straalden daar vóór hem. Plotseling bevond hij zich - had hij de sporen van het
heidepad in droom verlaten? - op een hooge zandige plek, omringd door een lagen
wal met schraal-verwaaide eikenboompjes, waar de nachtwind klagelijk door zong.
Tusschen heidekruid en wilde halmen bespeurde hij gesteenten, neerliggend of
half-opgericht, verbrokkeld onder de ruige gewassen. Hij zag er de letters van zijn
volk, dezelfde teekenen als voor tientallen van eeuwen werden gegrift in de tafelen
van Sinaï. Zij lagen en stonden alle met het geheim van hun blind gelaat naar het
oosten gericht, maar de oude man, die onwillekeurig ook den blik wendde naar de
streken van het licht, zag slechts den neveligen maannacht sluimeren over het woud
aan de kim, maar troost ontwaarde hij niet.
Toen dacht hij aan de vergetenen, wier stof daar sliep onder de gebroken zerken
en hij boog zich en streelde ze alle met de hand, de grauwe gesteenten, die wellicht
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in lange jaren niet vochtig waren geworden van de tranen der treurenden. Was hij
op zijn eeuwenlangen tocht niet eerder over dit stille heidepad gegaan? Had hij hen
nooit ontmoet, de kinderen van zijn volk, naar deze eenzame en onvruchtbare velden
uitgestooten, ter prooi aan de stormen van oost en noord?
En de weemoed der verlatenheid overviel den ouden man, die de verlatenheid
kende zooals geen ander sterveling. Hij zag, als hij hier ten tweeden maal zou komen,
dat de halmen en de ruige struiken de steenen zouden verborgen hebben voor altijd.
De
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dooden van zijn volk zag hij vergeten, de grafsteden gehoond. Eenzamer dan de
levenden schenen de dooden hem. En toch verlangde hij bij hen te zijn, niet meer te
worden nagewezen op de markten der steden en geschuwd door kinderen, wier hoofd
hij zoo gaarne zou hebben gestreeld. Zijn ziel, moede van de bepeinzing veler eeuwen,
hijgde naar rust. Opnieuw staarde hij naar den zwijgenden horizont; maar de blik
van den raadselachtigen Lijder onder het kruis verscheen hem, daar verre in den
zilveren nevel boven het nachtelijk land. En het raadsel bleef; het hart van den
joodschen zwerver kon de verheven Deernis niet aanschouwen. Voor de dageraad
aanbrak, stond Ahasverus op en keerde terug langs den mullen zandweg, zuidwaarts.
Het was zomer geworden, terwijl de grijsaard door rivierdalen en over bergpassen
trok. Toen werd hij gezien in de koninklijk-schoone stad Praag.
Daar ligt, aan den rechteroever der Moldau, waar de snelle stroom, gedwongen
door de heuvelen van den Hradschin, even oostwaarts buigt, in de oude Josefstadt
een triestig oord, door de Joden het Huis des Levens genoemd. Het is echter een
woonsteê van somberen dood. Onder dichte verwilderde vlierboomen staan daar
duizenden grafsteenen, opeengedrongen tot een wonderlijken chaos. Groote joodsche
letters zijn in die steenen gebeeldhouwd, omlijst van weelderige ornamenten en
bekroond door het symbool van familie of stam. Maar vele dier teekenen werden
onzichtbaar onder het vochtige mos, vele dier monumenten zakten scheef in den
killen, weeken grond. De muren van hooge huizen omringen nu den tuin; want de
oude stad wordt vernieuwd en rijst slanker op, met breeder straten, waar eertijds de
berookte gevels der Jodenkrotten over hun slijkerige stegen bogen. Dicht bij het
vervallen poortje staat echter nog een oud gebouw, somber en streng.
Op het uur dat Ahasverus, gedreven door zijn heimwee naar de dooden, zich in
de richting van den hof begaf, straalde een hooge zomerzon over de zwoele stad en
in de middagstilte galmde lachen van vrouwen en geschreeuw van kinderen over het
zwaar geboomte.
De Wandelaar der eeuwen trad binnen. Dieper boog hij zijn gekromde gestalte
onder het lage welfsel der takken en langzaam strompelde hij voort over de groene
paden, waar geen zonlicht viel en het gloeiend hemelblauw onzichtbaar was. Toen
bemerkte hij het oude huis en de keldervensters, wier openingen gelijk lagen met
den vloer van den tuin. En hij zag daarbinnen op armelijke legersteden zieken rusten,
donkere oogen in vaal gelaat, die treurig gluurden naar de halmen rond de bemoste
steenen, naar het roerloos gebladerte en den eenzamen grijsaard. Hun bleeke handen
lagen gevouwen over de borst. Waar droomden zij van? Vreesden zij onder die lange
halmen te rusten bij hunne vaderen en verlangden zij nog naar de blauwe lucht?
Ahasverus ging voorbij en begreep het niet.
Hij ging voort in den woesten doolhof der gesteenten en hij begreep slechts één
ding: ook hier, in het hart dier oude stad, wier grondslagen wellicht zoo oud waren
als hij zelf, waar vreemdelingen rondgingen, die de graven van zijn volk verachtten
en er langs traden met meelijdenden glimlach, in de hand van den joodschen
poortwachter een geldstuk offerend voor de romantische gevoelens, opgestegen uit
dit wild en troosteloos oord, - ook hier zou hij niet mogen rusten. Hij voelde dat zijn
graf niet op aarde was bestemd, noch op de verlaten stormachtige heiden, noch in
den duisteren hoek der wereldstad. Want de blik van Jezus doorboorde de
duisternissen van negentien eeuwen en het Raadsel der weemoedvolle oogen bleef
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voor Ahasverus omsluierd. Wat is het verlossend geheim van dien blik? peinsde hij,
voortgaande onder de treurende twijgen van den tuin....
Maar Ahasverus, in wien de ziel van heel een volk voor hare blindheid boet,
begrijpt het niet en, onmachtig de heerlijkheid der hemelsche liefde te aanschouwen,
zal hij, terwijl de goudstukken, met Tiberius' beeld geslagen, nog rinkelen in zijn
zak, blijven zwerven tot de afsluiting der tijden.
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Bloeitijd
door Marie Redelé de Negri.
In den aandonkerenden herfstachtermiddag ligt naast het laagvensterige, onopzichtige
dorpshuis patricisch verzorgd de tuin; het licht der schelpenpaadjes grillig om het
gladde groen van het gazon, veld van rust, waarbinnen een roode reuzenster van
fluweelige geranium flonkert. Aan de straatgrens langs een haast nergens zichtbaar
muurtje een mollige, veerende voering van heesters in fijne bladschakeering, van
herfstasterbossen, van dahliastruiken in de teere tinten van selecte kweeking. Diep-in,
de blinde muur van het buurhuis met een breede vlakte verweerd pannenrood er
boven, achtergrond van een volle, gave bruine-beukekroon en het fijne, drukke, nog
haast lentegroene loof van een rijzige jonge acacia.
Van waar zij zit in de open verandah, haar oogen veel in de verte, ziet zij deze
twee vooral, de bruine en de groene bladerenvlek en daar boven de wit-wolkige lucht.
Een komen en gaan is het daar, en, zooals de wolken voor haar oogen, trekken aan
haar geest de jongste jaren voorbij, die jaren sinds haar huwelijk, sinds het geluk,
dat zoo zwaar te dragen was geweest; die dagen en dagen en dagen, aan elkander
gelijk, leeg door verlangen, ijl van verwachting die niet tot verwerkelijking kon
komen. In het begin van haar huwelijk, in de allereerste maanden was zij volmaakt
gelukkig geweest; in de liefde voor haar man scheen gansch haar vorig leven op- en
ondergegaan. O, die zomeravonden, die zij samen hier hadden verdroomd, die zalige,
zwoele zomernachten, als het dorpsleven verstarde en verstomde en een
onuitsprekelijke vrede van geluk hen omzweefde. Was het dàt, wat ze in den
aankillenden herfst gemist had, als iemand die iets zoekt en niet weet wat, met
afwezigen blik en droomerige vingertasting, en ook maar heel vaag zich bewust is,
dat hij zoekt. Er was - al wilde zij dit in 't eerst voor zich zelve niet weten - er was
een leegte gekomen, een onvoldaanheid, een aansterkend verlangen, al nijpender, al
feller in haar. Neen, zij wilde dat niet. Er moest physiek iets niet in orde zijn, dat
haar tobberig, bleekzuchtig maakte. Het kòn niet zijn, dat het nieuwe, het heilige
groote geluk, die weelde van liefde haar dwingerig verlangend lieten naar iets anders.
En toch... en tòch... uit de nevelen van een vaag smachtend gevoel kringde al
duidelijker op, in onmiskenbaar vasten vorm, het terug begeeren van wat zij,
overrompeld door de liefde, grifweg had prijsgegeven, en wat toch zoo intens haar
leven, al haar denken en voelen en hopen geweest was, tien jaren lang. En weldra
wist ze het onomstootelijk zeker; als een ongerijmde onvermijdelijkheid stond het
voor haar: zij verlangde terug naar haar werk, naar haar kunst. Alle dagen kwam het
haar onbegrijpelijker voor, dat zij dit alles, wat tot daartoe haar het allerhoogste
geweest was, had laten varen zonder een poging tot behoud, zonder een uiting van
spijt zelfs in het verborgen. Wat had die liefde haar dan toch overmand, overweldigd,
dat er in maanden geen gedachte aan het liefste van vroeger kon zijn; als herschapen
was zij er door geweest, een andere Line, die met de naar roem en volmaking van
haar stem strevende Line alleen den naam gemeen had. Hoe was dat nu dan weer
verworden? Was haar liefde verminderd, bezonken, ontschuimd, vergewoond? dat
het vroegere weer kracht in haar kreeg? Zij vroeg het zich af: was dit een teeken?
een vóórteeken misschien, waaruit haar al vast blijken moest, nog vóór ze het voelde,
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dat die heftige, beeldenstormende Liefde, als iedere andere orkaan tot bedaren zou
komen, dat zij ééns, daarnaar terugziende, ook die niet meer begrijpen zou?
Neen, neen, neen, o dat niet! Haar liefde was ongerept, even innig en levend;
verstild, verdiept alleen, bevredigd, gerust, van volkomen, trouwe, eeuwige
wederliefde verzekerd. Maar het had den schijn; en de angst, dat in hem die twijfel
kon rijzen, weerhield haar, hem iets van haar nieuwe verlangen te zeggen. Hoe moest
hij dat ook begrijpen? Hij zelf had geen aanleg en weinig gevoel voor muziek; het
was onvruchtbaar er over te praten; hij kon niet meevoelen de passie er van. En al
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had hij dat gekund, dan zou het hem toch nu pijn doen, dat hun liefde slechts één
moment die andere hartstocht had kunnen overlaaien. Zij zweeg, maar het werd een
last, altijd zwaarder te dragen. 's Morgens, wanneer hij naar zijn gemeentehuis vertrok,
deed zij vlug de zorgjes van haar huishouden af en begon aan haar oefeningreeksen.
Wanneer zij dan haar lessen niet had, en in dit afgelegen oord van de wereld ook
geen goede muziek kreeg te hooren, haar stem lenig houden en trachten te volmaken,
dat kon ze doen en dat deed ze. Maar het duurde niet lang; aleer het winter was,
kondigde een kindje zich aan; en haar gestel had zwaar te lijden. Maandenlang moest
zij zich rustig houden, den dagover uitgestrekt op haar chaise-longue. Er was geen
sprake van zingen. Het vooruitzicht van een kind was voor hen beiden een groot
geluk; maar haar ellendige toestand en het algeheel ontberen van haar muziek, drukten
haar zeer. Op een middag, dat hij tusschen zijn werk door onverwacht naar zijn arme
vrouwtje kwam kijken, vond hij haar in tranen. Hij was er niet door geschokt, zooals
zij gevreesd had; hij had na een even verwonderden blik bij het binnenkomen en een
onwillekeurig mondgebaar lippen-vooruit van ‘niet-huilen!’ niets van zijn rustige
kalmte verloren. Dat was nu zoo haar toestand, troostte hij; als het kindje er was, en
eerder al misschien, ging dat allemaal over. Vrouwen in dien tijd waren dikwijls
huilerig, sensitief, hadden niet alleen physiek, maar ook psychisch allerlei abnormale
gewaarwordingen; ze moest er zich niet bezorgd over maken.
‘Als ik maar kon zingen!’ zei ze met een zucht. ‘Ik geloof, dat het dàt is; ik zou
zóó graag weer werken. Begrijp je, het is heel mijn leven geweest; daar kom je zóó
niet meer van los.’
Aarzelend, behoedzaam was het eindelijk er uit. Nu wist hij. Zij drukte zijn handen
innig en zag hem aan met oogen, die smeekten, niet te worden misverstaan. Maar
het oogenblik, zoo bros van spanning voor haar, ging zonder merkbaren indruk aan
hem voorbij. Op denzelfden sussenden toon, waarop hij daareven over sensitief,
huilerig, abnormale psyche had gesproken, gaf hij haar gelijk, als een kind doet, dat
de verantwoordelijkheid voelt van de oudste en wijste te zijn. Hij had haar niet
begrepen.... Hij zou het niet kùnnen begrijpen, nooit; zij voelde zich verloren gaan.
Als brekende, woeste wanhoopsvlagen kwamen haar snikken weer; en toen hij trachtte
te sussen, wéér op dienzelfden toon, die haar de pijn maar vergrootte, weerde ze hem
angstig van zich:
‘Och laat maar! laat me maar huilen! ik kan er toch niets aan doen. Het zal zóo
wel overgaan!’
In den zomer werd hun een zoon geboren; en ook toen kwam er weer een tijd, een
korte tijd van blank geluk. Haar man, haar lieve man en hun kindje, hun jongen, wat
vroeg ze naar meer! Soms als ze er even aan dacht in dien tijd aan dat heftige nu
voorbije verlangen, kwam het haar zelve abnormaal voor, net zooals Wim het had
genoemd, een uiting van een vertroebeld zenuwgestel. Natuurlijk was dat heerlijk,
muziek! Zij zou er ook niet buiten kunnen. Maar alles op zijn tijd; dat kwam óók
weer aan de beurt. Nu had zij genoeg, volkomen genoeg aan de verzorging en
verzadiging van haar veeleischenden, schrokkigen jongen. Zij ging op in zijn gedijen,
de curve van zijn zwaarte, die steeds bleef steilen boven de glooiing der norm, in de
opkomst van zijn zieltje, als van een zonneschijntje, dat in zijn binnenste brandde,
en moeielijk één voor één de straaltjes naar buiten perste en zijn wezentje overglansde.
Soms, 's avonds, al de kleine dagtaakjes gedaan, zat ze naast zijn wiegje en zong
hem wat voor. In zijn gladde, glimmige kindergezichtje rondde dan groot het twijfel
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blauw-bruin van zijn gretige oogjes. De vleezige knuistjes vast gesloten lagen stil
op het strakke wit van het spreitje. Het had haar eerst verrukt, hem zoo gulzig te zien
genieten; zij droomde het leven vooruit, zij verlangde naar zijn kunstenaarszieltje,
naar de eerste kleine, schuchtere openbarinkjes ervan. Maar spoedig beklemde het
haar; en zij vroeg aan anderen, die kinderen hadden: van zingen daar sliepen ze
immers van in? Daar sliepen ze van in, ja, allemaal. Waarom haar jongen dan niet?
Was hij prikkelbaarder, zenuwachtiger dan een ander? Zou het dan
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wel goed voor hem zijn, als ze zong? Ze liet het een poosje en probeerde dan weer.
Een groot genot was haar zelve dat weer zingen geweest, een verrassing, dat haar
stem voller en weeker was geworden; een belofte ook van meer warmte, meer gloed!
Nu werken! werken! zoodra ze kon. Maar och, het ging nog niet, nog altijd niet. Zij
was nog zwak, den heelen dag bezig en 's avonds te moe, Zij dacht: als het voeden
van haar kindje voorbij was, dan zou het wel kunnen; en soms kwam als een zwarte
zondeverzoeking sterk de lust in haar op, daar een eind aan te maken. Zooveel
kindertjes kregen Mellins Food, farine lactée en een boel minder, en die groeiden en
gedijden toch ook. Als zij nu eens een vrouw uit het volk was geweest, en werken
móést voor den kost.... Neen, neen, geen vingerhoedjevol zou hij te kort komen, die
lieve zoete, die kleine graaiige jongen van haar. En nu moest ze maar tevreden zijn;
wat was dat nu weer? Kom kom! den tijd niet vooruit willen loopen!... Woorden!
Het verlangen wàs er weer, de opstand, en die woorden, die wóórden, ze vermochten
er niets bij. Het was er elken morgen, als zij wakker werd in de nog donkere kamer
en den dag in denken vooruitliep, een dag als gisteren was en als morgen zou zijn,
een dag zonder groei, zonder vooruitgang, zonder tevredenheid voor haar zelve. Te
loom om hem in te gaan lag ze stil en deed of ze sliep, tot het in de wieg begon te
ritselen en te bewegen. In één vluggen lenigen sprong was zij dan bij haar jongen;
de handen onder zijn rugje gevouwen, hielp ze hem opzitten, knikte en grapte hem
tegen met een toonschaal vol kindergeluidjes. Als een koninkje werd het kindje dan
naar het bed met den baldakijnhemel gedragen. Zij legde hem neer op haar warme
plekje en speelde en plaagde nog even; maar zijn begeeren kende geen spel meer;
hij trappelde, strekte gretig zijn armpjes uit. Vlug gleed zij naast hem neer in de
blanke beddeschacht, futselde haar goed los en daar lag hij, zijn oogjes in weelde
gesloten, zalig zuigend, in haar arm, aan haar borst. Zijn zijige goud glanzende
haartjes zag ze en een klein embrionistisch stompje neus, zijn mummelend mondje
half en een knuistje als een garenklosje zoo klein, teertjes rozerood tegen het blanke
van haar huid. Zoo fijn en zoo broos was het alles; en gelijk de moedermelk in haar
lichaam, zoo golfde in haar ziel een vloedgetij van teederheid aan, van willen
goed-doen en beschermen.
Het onbeduidend gedoe van den dag banaliseerde dan altijd weer die innige
geestdriftige gevoelens. De plechtigheid van het moederschap ging voor haar in
alledaagsche, veelal triviale zorgjes onder. Nietigheden aaneengeschakeld, die zij
haast automatisch kou verrichten, dag aan dag hetzelfde; en dit bestaan, in flagrant
contrast met wat zij zich eens van het leven had voorgesteld, stak haar met duizend
kleine felle prikkelslaagjes tot onvrede en verzet. Voortdurend voelde zij in zich dat
antagonisme van haar tweeling-bestaan. Het één èn het ander, op zich zelf, hadden
haar leven mooi van geluk kunnen maken; door beiden te zamen werd het leelijk van
strijd, ontevredenheid en twijfel. Wèl bleef de moederliefde het sterkst, maar het was
geen nobele zegepraal in een open gevecht; het was en bleef een guerilla, een
vredelooze vijandschap, waarbij het nimmer zou komen tot een ridderlijken handdruk
aan het eind. Soms kwam het haar voor, dat zij, zoo werklustig, zoo drijfkrachtig
resoluut vroeger, nu tot een lijdelijkheid was geworden, het tooneel zelf en de
toeschouwer daarbij tevens, de trieste toeschouwer, die moet aanzien, hoe zijn beste
vrienden elkaar te lijf gaan en verscheuren.
Vroeger - o wat een goed vriend was haar werkwil, was haar eerzucht haar geweest,
wat een opheffing, wat een troost, wat een levensverzoening. Als kind had zij in den
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hemel het duidelijk doel des levens gezien; toen kwam het trotsche denken en doodde
den heiligen, klaren eenvoud van haar kindergeloof. Haar nieuwe levensvisie kende
maar één bestaan en wist daar aanvankelijk geen weg mee. Waartoe diende het met
al zijn leed, zijn moeielijkheden, zijn duisternis? Dan, na veel zoeken en strijden, en
vragen en vertwijfelen, had zij eindelijk in haar werk het verloren evenwicht
hervonden. Van d i t bestaan iets terecht te brengen, dat was haar leus geworden. Zij
had geblokt, gezwoegd,
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geleefd voor haar werk; en nu, nu het haar tot iets integreerends eigens was geworden,
een bewust geworden kunnen, een deel van haar zelve, - omdat ze het nu niet meer
gebruiken kon, inpassen in het kieinklemmige van haar tegenwoordig bestaan, liet
het zich daarom maar meteen niet dood redeneeren.
Maar - wie sprak er ook van weg en dood? het was immers maar een kwestie van
tijd.
Weer werd het zomer. Het roode pannenvergezichtje van den tuin verdween weer
achter de aanzwellende kronen van acacia en beuk; het verweerde muurtje had een
nieuwe, frissche voering gekregen; de blauwe en de grauwe en de witwolkige luchten
gingen boven het adellijke tuintje aan de dorpsstraat naast het egaal- en veelvensterige,
onopvallige huis, - en een verwachting, als een kindje maanden en maanden lang
vroomstil gedragen... kon niet tot verwezenlijking komen.
Want nu het kind gespeend werd, brak meteen de gevaarlijke tijd van het leeren
loopen aan. In dit moeielijke stadium kon en wilde zij hem niet aan vreemden
overlaten. En het kind was gewend aan haar bijzijn, aan haar liefde en haar zorgjes
om hem heen; ook hij wilde haar niet missen. Wanneer zij even de kamer verliet,
bleef hij op zijn waggelende beentjes bij de deur in hangerig wachten met klagende
protestgeluidjes; en een ontroerende blijdschap overtrilde zijn wezentje, wanneer hij
haar stap en dan haar verschijning weer gewaar werd. Zij moest geduld hebben, nog
een beetje geduld; nu kwam haar goede tijd toch aan.
Het was als een fata morgana; zij dacht het te naderen - het week terug.
Was het waar, dat hun jongen onvaster liep, vreemd zwaaide met zijn beentjes,
meer viel dan andere kinderen van zijn leeftijd? Misschien in haar overdreven
zorgzaamheid, verbeeldde zij het zich. Neen, het was zoo. Een ietsje Engelsche
ziekte, zei de dokter: oppassen, flink voeden, weinig loopen, zoutwaterbaden. Flink
voeden was het moeilijkst van al. Etensuren waren huiluren voor hem, en er kwam
geen einde aan. Vroeger had ze hem ten slotte wel eens met zijn bordje in de keuken
gegeven. Daar wisten ze goed raad: wat plaagden ze dat zoetje? Als hij honger had,
zou hij immers wel eten. Wat hoefde dat nou? En zoo was het immers met alles. Er
wàs geen zorg, die moederzorg vervangen kon. Van onloochenbaar gewicht voelde
zij haar taak al meer en meer worden. Haar kind zoo gezond, zoo goed, zoo gelukkig,
zoo vrij mogelijk maken, een sterk en toch plooibaar mensch! - En dan komen de
conflicten in zijn leven, en wàt, wat in Godsnaam kan hij er dan tegen, zei de andere
in haar, de stem van het grievend verdriet, dat niet ophield te knagen. Wàt kon zij
zelve? Hoe sterker, energieker haar persoonlijkheid, hoe folterender die prijs te geven!
Maar - hij was een jongen, Goddank! haar lot zou hem niet treffen. Toch bleef de
schrijnende twijfel. Er was in haar iets van den doode opgestaan, iets dat haar vroeger
gemarteld had, maar dat zij meester was geworden; de wanhoopsvraag: waartoe?
Waartoe haar leven, haar lijden, haar twijfelen, haar pogen, haar werken? Waartoe
het eeuwig geboren worden, leven, voortbrengen, sterven? Waartoe die reuzen rij
levens als schakels ineen? Passie-Zondag-evangelie: genuit.... genuit.... genuit.... en
dat was het leven! Waartoe?.... Waar streefde die onafgebroken levenreeks, heen?
Haar moeder had zich uitgeput om haar; zij putte zich uit om haar jongen. Zij wilde
alles immers doen, zichzelf te niet doen, om hem gelukkig te maken.
O arme illusie: was zij gelukkig geworden?? Zou haar jongen het kunnen? God!
God! Werken! dat was het eenige middel om die melancholie des levens baas te
blijven.
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Werken! En dat kon ze nu niet; want ze wist, dat, indien ze aan het werk ging, zij
het met hartstocht zou doen, zooals vroeger. Zij kende geen halfheid, zij kende geen
maat; zij zou er voor leven als vroeger. En dat was onvereenigbaar met de hoede, de
zorg, de leiding, de liefde, die zij geven wilde aan haar kind. Geduld maar, haar tijd
zou wel komen. Maar het bleef een beklemmende vertwijfelingsgedachte, dat nu de
tijd was van haar goddelijke middelen, van haar schitterendste kunnen, en dat die
gaven en vermogens niet duurden. Eens het toppunt
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bereikt, nam onverbiddelijk elk jaar, ja, elke dag iets daarvan mee, zooals de
zomer-zonnedag een rijpe roos ontbladert. Daar moest ze niet aan denken! Het smakte
haar erger neer in die niet te verwinnen melancholie; en zij wou vroolijk doen voor
't kindje, ook een vriendelijk, zonnig tehuis bieden aan haar man. Met hem had ze
niet meer over haar toekomstdroom gesproken; het was tijd genoeg, wanneer de
verwezenlijking mogelijk zou zijn. Dàt wist ze zeker nu, dat haar goede Wim haar
zou helpen, haar met opoffering van zijn eigen geluksvisie misschien, den weg zou
effenen waarlangs zij wilde gaan. Hoe verstolen innig kon hij naar haar zien in haar
moeilijke dagen, wanneer het haar niet gelukte den druk van onvrede afgewenteld
te houden.
In 't eerst had hij wel eens gevraagd, getast; gezegd, dat zij er moe uitzag; dat hij
zijn fleurig vrouwtje soms niet meer kende. Dat zweepte haar altijd op en gaf haar
nieuwe kracht; zij verweet zich zelve haar egoïsme en trachtte het af te schudden.
Later vroeg hij niet meer, hij meende 't wel te weten, keek maar eens meewarig. Het
was zwakte, vermoeidheid; hij had er met den dokter over gesproken en wist nu, dat
in onzen tijd van hyper-cultuur, het soms jaren duurt, eer na zoo'n kindje de vrouw
weer haar vroegere krachten terug heeft. Hij zorgde voor haar zooveel hij kon, maar
hij was overdag meest afwezig. Hij had wel graag gewild, dat zij hulp nam bij Willy;
hij had het haar eens voorgesteld en was geschrokken van de heftigheid, waarmede
zij dat, als een zonde aan het kind, van zich had geworpen, en hem gevraagd had,
nooit daarop terug te komen.
Als Willy vier jaar was, zou ze hem naar dat aardige Fröbelschooltje zenden; tot
daartoe had hij zijn moeder te noodig.
Zóó was overeen gekomen. En sinds dien tijd was zij veel flinker, gelijkmatig van
humeur, haast zorgeloos vroolijk. Alles hielp mee, om haar het leven lichter te maken;
zij zag den tijd nu naderen, dien zij zoo vurig begeerd had. Maar ook werd door het
al aanrijpen van Willy's begrip een leegte in haar dagen meer en meer gevuld. Vroeger,
als ze bij hem zat, vroeg hij in zijn ongedurig doen wel steeds haar oplettendheid en
zorg, maar zonder haar geest bezig te houden en te bevredigen. Een boek lezen, dat
haar in beslag nam, het ging niet: ‘Wat doen andere vrouwen toch?’ had ze dan
wanhopig gedacht. Er waren er toch met aspiraties, zooals zij. Nooit had ze een
antwoord op die vraag kunnen vinden. Die onttrokken zich misschien, of - gingen
ook er onder. Nu bij het ontsluiken van zijn geest, bij het opengaan van zijn
verwondering en belangstelling voor alles, had zij steeds haar eigen geest te scherpen,
zich in zijn grappige, primitieve voorstellinkjes in te denken, om hem te geven, te
verduidelijken wat hij vroeg. Een sterke verstandhouding groeide tusschen hen beiden,
een licht begrip, en van de zijde van het kind een inniger liefde, die hij zelf in zijn
behelperig taaltje voor onuitsprekelijk en oneindig uitgaf: ‘Ik houd van jou zooveel
ik niet weet.’
Zoo kwam en ging de laatste zomer, de vierde sinds het kind. Het pannenrood
schemerde al tusschen de bladeren van den beuk en van de acacia door.
De tijd is gekomen....
Hoelang zit ze daar al en denkt aan al dat voorbije? De vroege herfstavond is over
haar tuin komen donkeren, alle kleurenschelheid vervagend.
Waar is Willy? Zoo stil is hij, alsof hij weet en 't hem beklemt, dat het nu gauw
met zijn vrijheidje gedaan is.
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Neen, natuurlijk, hij heeft kattekwaad uitgevoerd, het witte zand uit zijn zandbak
geschept, een wal er van opgeworpen rondom.
- ‘Máár, Willy! wat heb je nu weer gedaan?’
Maar Willy stapt weg met zijn haastig, toch wat plomp gangetje, dat aan
geaffaireerd-zijn doet denken, kleine burgemeester-in-den-dop,
Zoo'n slimmerd... lekker dribbelventje, schat van een jongen.... Zij weet ineens,
dat zij hem missen zal, en dat het leven wreed is, hoe dan ook, een Tantaluskwelling,
het laat je nippen... en dan....
- ‘Niet op het gras, Willy; het is nat; kijk eens naar de voetjes!’
In de aandonkerende schemering ziet ze
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het roode truitje weghuppelen in de richting van den schommel en zich daar verheffen.
Loom rijst ze op uit haar half liggende rust. Daar was het weer! Zij wankt, slaat de
handen voor de oogen. Die duizeligheid van de laatste dagen. Zenuwen, anders niets.
Haar heele gestel was van streek; als zij niet zoo zeker wist, dat het niet kon, zou ze
denken... maar dat kòn niet; zij vonden beiden één kind genoeg. O, hoe goed zou het
voor haar zijn, haar oude zelf terug te vinden. Als Wimmy nu naar school ging, dan
kreeg ze vier vaste vrije uren per dag. God, hoe zalig! De tranen sprongen haar in
de oogen. Vier, vijf jaar was het nu, dat zij gestadig achteruit liep; stilstand immers
bestond niet. Zou het ooit weer in te halen zijn? Tegelijk met een gloed van ijver
steeg het bloed naar omhoog.... O, o, o, daar was het weer... haar armen over de borst
gekromd, leunde ze voorover, het hoofd tegen een peiler aangedrukt. Gelukkig, het
zakte al; toch gek... ze zou toch niet iets aan haar hart mankeeren....
Even doorflitste haar de mogelijkheid, dat zij sterven zou, zóó jong, met zooveel
onvervuld verwachten. Aan de huidoppervlakte van het gezicht had zij het wrange
gevoel van het weer wegtrekkende bloed.
- ‘Zoo? nog in den donker? Waar is Willy?’
Het was groote Wim, haar man. Zij richtte zich op, keek met nog angstige oogen.
- ‘Is er iets?’ vroeg hij met bezorgde stem nu vlakbij.
- ‘Nee’, aarzelde ze, ‘wil je eens kijken naar Wim; hij is aan 't schommelen, daar
laat ik hem niet graag alleen.
Zijn stappen kraakten vlug achter elkander op het grint; zij hoorde zijn stem die
riep, en het kraaierig geluid van het kind als antwoord in de verte. Een oogenblik
later kwamen ze hand aan hand aangestapt. Groote Wim stak de lamp aan, oogde
toen van onder de kap weer bezorgd, onderzoekend naar haar toe.
- ‘Was je niet lekker?’ vroeg hij weer.
‘Ik zie het tòch. Kom nu eens bij me zitten, vrouwtje. Beef je zoo? Toe, vertel me
nou eens’.
Zij zei hem van het vreemde gevoel, die prangende benauwenis zooeven, en toen
nog eens.
‘O Wim, zeg, ik zal toch niet... doodgaan?’
- ‘Te te te! doodgaan!’ Glimlachend streelde hij haar wang; ‘mare... kindje, heb
je heelemaal niet aan wat anders gedacht? .... aan een andere mogelijkheid?’
In groote, simpele verwondering zag zij hem aan: ‘Aan wat dan?’
- ‘Ane... een natuurlijke oorzaak voor al die verwarring... hé?’
- ‘Aan een natuurlijke oorzaak?’
- ‘Ja. Ik begrijp niet, dat je daar zelf nog niet op gekomen bent: ik heb de laatste
dagen telkens gedacht... het kon tòch wel eens zijn,... dat het zoo wàs....’
Eerst was er verbazing in haar geweest, om het orakelachtige voorzichtige van
zijn woorden; zij begreep heelemaal niet... tot daar die op zich zelf niets beteekenende
woorden met hun vulgaire aanduiding vielen....
De onmogelijkheid, die mogelijk, ja, een opvlammende waarschijnlijkheid en
haast terzelfder tijd onomstootelijke zekerheid werd.
Toch, in staring van verbijsterden schrik blijven twijfellichtend haar oogen hem
aanzien. Dàt meende hij niet. Hij spot met haar. God, hoe kon hij dàt nou doen!
- ‘En zou het dan wel zoo'n heel groot ongeluk zijn, zeg?’
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Goeie jongen! Wat weet hij weinig van haar hartstochtelijkste wezen! Zij had hem
gespaard, hem daardoor van haar eigenlijke zelf verwijderd gehouden; het misverstand
geschapen. Zou hij... opzettelijk....
O God nee, liever niet denken....
Hij streelt zachtjes haar hand en kijkt niet daarvan op. Haar gelaat, als een masker
van strakheid, deed hem pijn. Arme Lien, arm kind, zou het haar zulk een slag zijn?
Haar bloeitijd! O haar bloeitijd! kreunt het in haar. Het zonnelicht in haar stem
zal ondergaan, aleer het tijd tot schitteren gehad heeft!... En ook dit: Het is een
schande! een schande! Anderen snakken naar zoo'n kindje! Het is onnatuurlijk,
onvrouwelijk... het moederschap is het hoogste!... En
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plotseling komen de snikken, de droge, heete, schorre snikken. Wat helpt het jezelf
op te vijzelen? wat helpt het, je te beschimpen, te verfoeien? Ik bèn zoo! Ik kan niet
anders!!Tegelijk, dringend en buitelend door haar wanhoopsgedachten de visie van het
nieuwe, het levend zien van het wezentje, dat nauwelijks vermoed, haar teederheid,
haar zorg en bescherming al heeft.
‘Als het maar geen meisje is! Mannen komen ongeknakter het leven door’.

De terugkeerende
door Nini Brunt.
Gij zult me niet meer kennen, die mij kende.
KAREL V.D. WOESTIJNE.
Zoo kwam ik, door den schitterwitten winternacht, eenzaam en treurig. Om mij zag
ik niets dan de wijde, besneeuwde velden, eindeloos ver, niets dan het doode, witte
land. Alle leven was hier weggegleden en Dood en Stilte traden geluidloos naast mij
voort. - Ik ging verder met wankele schreden; ik wist dat de woning niet ver meer
zou zijn....
In mijn armen sliep mijn kind, 't was bleek en onrustig: dichter drukte ik het tegen
mijn warme borst en vaster trok ik de plooien van mijn schamel kleed om het brooze
lijfje. Angstig blikte ik neer op zijn gezichtje, dat teer-bleek was, als een ivoren
beeldje. En ik was zoo bang, dat ik ook dit, het eenige wat mij nog overbleef, zou
verliezen.
Maar het einde van den bangen tocht zou spoedig komen, als ik mijn vader-huis
bereikt had, zou ik bij een vlammend vuur mijn kindje warmen en het zorgvol voeden,
waaraan het wel groote behoefte had.
Zoo gingen àl trager mijne voeten en het Leven scheen langzaam van mij weg te
zinken.
O, waarom moest ik dezen bangen tocht volbrengen? Waarom liep ik eenzaam in
dien snijdend-kouden winternacht?
Het scheen mij plotseling een vreemde droom: mijn geluk, de zaligheid van den
lichten zomer, de zoete weemoed van den moeden herfst, een ijle droom waarin ik
het geluk klaar en zuiver had geproefd....
Maar toen gevoelde ik in mijn armen de lichte last van ons kind, en ik wist dat het
een schoone werkelijkheid was, die ik heerlijk had doorleefd.
O, mijn lief, zijn we gescheiden, heeft het bittere noodlot wreedaardig onze wegen
uiteen gevoerd, toch zullen we eeuwig één zijn. Een liefde als de onze kan niet gáán,
zij is oneindig als God....
Maar toch, liefste, weende ik toen ik eenzaam gaan moest in dit stille land. En
mag ook onze liefde onpeilbaar diep zijn als de zomerhemel, ik gevoelde mij zoo
verlaten.... Het Leven zonder u scheen de Dood, lief.
Mijn oogen vulden zich met tranen, die warm neerdrupten op het ronde gezichtje
van mijn kind, dat onrustig bewoog en begon te schreien; in de strakke stilte klonk
dat als 't klagend geroep van een stervend vogeltje....
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Dicht klemde ik het tegen mij aan, ik kuste het lang op de koude lipjes en wiegde
het zoetjes heen weer. Plotseling staakte het zijn geschrei, maar de wederom
aangeslopen stilte maakte mij nóg angstiger en ik boog mijn hoofd, diep over zijn
borstje, waar ik flauw het bloed hoorde deinen, en traag, bijna onmerkbaar zacht,
zuchtte zijn adem door het nauw-geopende mondje.
Ik sloot mijn oogen, en plotseling scheen het alsof ge naast mij liept. 't Was een
weeldevolle pralende zomerdag en de lucht was zwaar van de geur der witte bloemen,
die ons pad omzoomden. 't Was heel stil.
Toen begon er een kleine vogel te zingen en zijn lied viel als een rij glinsterende
druppels in de stilte. - Wij zwegen. De spelende wind streelde mijn wangen en stoeide
met lichte vingeren in mijn haar. Diep zagen wij elkaar in de glanzende oogen en ik
voelde mij één met u, ik was vervuld van u, onze harten klopten met gelijken slag,
mijn ziel kreeg glans en diepte door de uwe, en traagzaam vergleden de lichte
seconden!
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Maar ik ontwaakte en vond mezelf alléén in de blauw-witte sneeuw, op weg naar
het huis mijner ouders. Reeds zag ik de kleine vervallen woning, als een scherpe
zwarte schaduw afstekend. Dit was dus het huis, waar ik mijn jeugd, vol schoone
blijheid had doorgebracht. In mijn ooren gonsde luid het bloed, toen ik voor de oude
vermolmde deur stond, en met trillende hand lichtte ik de verroeste klink op.
Aarzelend, met mijn kind, dat nog sliep en vreemd bleek was, trad ik binnen.
O! wel was het lage vertrek gelijk aan dat, welk ik ééns had verlaten, en toch leek
het mij veranderd. Aan de wand brandden in koperen kandelaars twee slanke kaarsen
met onbewogen vlam, vóór een klein Maria-beeld, een simpel beeld uit hout gesneden
en met doffe verven gekleurd. Er waren eenige woorden ingegrifd: Ora pro nobis.
Vroeger had ik dit nooit gezien, nà mijn vertrek had men het hier neergehangen. Om
de schouw, waar een opvlammend vuur brandde, waren ze geschaard, die mij langen
tijd het dierbaarst waren: mijn oude vader, mijne moeder en mijn broeder. Stil zaten
ze bij elkaar en hieven zelfs het hoofd niet bij mijn komst. Aarzelend en zacht vroeg
ik om een schuilplaats voor de koude. Mijn broeder stond op, maar hij ontroerde niet
toen hij mij aanzag, zijn gelaat bleef strak en zijn stem onbewogen, toen hij mij
toestond in den kring plaats te nemen. Hij schoof een lagen zetel voor mij aan, ik
zette mij en allen zwegen weer.
Zij kenden mij niet, o God! zij kenden mij niet meer! Angstig zag ik mijn moeder
aan. Zij was zeer verouderd, haar haar was vergrijsd en haar oogen waren droef en
dof als van eene, die veel geschreid heeft. Haar nooit-rustende handen lagen stil,
roerloos in haar schoot, haar lippen bewogen als spraken zij een stil gebed: zij leek
een vroom beeld, zooals zij daar zat, beschenen door de weifelende glansen van het
vuur, maar treurig, zoo treurig. - Ik dacht aan den tijd dat ik hier als kind 's
wintersavonds bij het vuur zat, en zij, aan het spinnewiel mij sprookjes vertelde van
verre landen en betooverde prinsen; en zij mij onderrichtte met behendige vingeren
hoe van het grauwe vlas eenen fijnen draad te spinnen.... O moeder, mijn hart roept
om u en ge hóórt het niet....
En ik herinner mij, hoe ik als jong meisje 's zomers over de heide dwaalde, die
brandde in purperen gloed, met mijn broeder, die mij leerde, hoe de kwartel en hoe
de lijster fluit en hoe de leeuwerik zingt; we luisterden in de stille lente-avonden naar
de nachtegalenslag en hoorden de vinken roepen in 't bosch.
En mijn oogen zochten de zijne, maar peinzend staarde hij in het vuur en wist niet
dat ik zijn blik zocht.
Nu dacht ik aan den tijd dat ik mee ging, met mijn vader, naar den zonbeschenen
akker. Met zekere hand stuurde hij de zwoegende ossen, die het blinkende ploegijzer
moeizaam door de vaste aarde trokken, en hij zette hen aan met schallende roep, die
ver klonk door de ijle voorjaarslucht. En ik zie hem weer, zooals hij met wijd gebaar
het zaad in de voren wierp, een forsch silhouet tegen de lichte lucht, als een grootsch
beeld, gegroeid uit de aarde.
En ik zag naar hem, hij was dicht bij het vuur geschoven, zijn troebele oogen
staarden in de vlammen zonder te zien, zijn rug was gekromd en zijn bevende handen
dwaalden onzeker over zijn kleed. Zijn ingevallen mond prevelde simpele woorden
zonder zin.... O mijn vader, mijn vader! - Ik boog het hoofd en stil leekten mijn
tranen.... Mijn kind ontwaakte en lag stil met groot-open oogen die blauw waren als
de wild-groeiende hyacinthen, naar de zoldering te staren. En ik kuste het lang....
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Heb ik misschien gezondigd? Ik heb een vreemde vreugde gezocht en ik heb het
geluk met begeerige handen gegrepen; ik heb geleefd voor mij en voor u alleen....
Heb ik waarlijk gezondigd? - Lang heb ik geweend....
Maar toen de grauwe morgen aansloop en een droeve dag zijn glansloos licht
aarzelend over de besneeuwde velden breidde, ben ik eenzaam weder heengegaan,
zonder groet en zonder tranen.
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Adriaan van Oordt 1865-1910.
De 9de en de 10de October 1910, de sterfdata van Adriaan van Oordt en Willem Maris,
het zijn dagen die in de geschiedenis van Nederland vermeld zullen blijven als de
laatste van twee levens, die gansch-en-al aan de kunst van dat land waren toegewijd.
Twee groote bezingers van Hollands heerlijkheden zijn, één dag na elkander,
gestorven. Er zouden, bij duidelijk en groot onderscheid, nog wel meer punten van
gelijkenis in Maris en Van Oordt gevonden kunnen worden. Maar wat er ook voor
overeenkomstigs moge zijn in de uitingen van beider zieleleven, de wijze waarop de
hen omringende menschen-maatschappij daarop reageerde lijkt wel zéér verschillend.
Willem Maris was een groot en wereldberoemd schilder, zijn lijkbaar werd door
honderden gevolgd, waaronder de Koninklijke Militaire Kapel, die Beethovens
treurmarsch uitvoerde; aan de groeve op ‘Eik-en-Duinen’ klonk koraalmuziek en
koorgezang. In diepe stilte, en in tegenwoordigheid van niet meer dan veertig
vrienden, familieleden, kunstbroeders, werd Woensdag den 12den October, Adriaan
van Oordts ontzield lichaam neergelaten in zijn Bussumsch graf. Hij was slechts een
voortreflijk schrijver. Alleen het kleine en verspreide groepje dat de nederlandsche
litteratuur waarachtig liefheeft kende hem. Immers geen buitenlandsche successen
waren komen zorgen voor de vestiging, of bevestiging, van zijn vaderlandschen
roem.
Van Oordt leefde in afzondering. Van het kleine groepje, litteratoren en
belangstellenden, waarvan ik sprak, hóe weinigen waren het er maar die hem ook
persoonlijk kenden. Die weinigen waren zijn echtste vrienden, zijn warmste
vereerders. Van Oordt persoonlijk kennen beteekende van hem te houden. En wie
dan tevens zijn kunst liefhad, hij was gekomen tot de aanschouwing van zulk een
schoon samenstel van menschelijke eigenschappen en talenten, dat zijn
onweerstaanbaar opgewassen vriendschap en vereering er zich nog gedurig aan
versterkten. Zijn stem, zijn oogopslag, zijn gansche milde uiterlijkheid, de indrukken
daarvan tezamen genomen met dat van zijn bewogen woord, zijn prachtig rijk en
diep dichterlijk taalwerk, ze waren als een bron, volkomen rein, één schitterklare
waterstraal, waaraan zich te laven men zou hebben gegund aan al wie daar dorstende
zijn naar zuiverheid, frischte en kracht van zielsleven, gedachte en gevoel. Van Oordt
behoorde tot de menschen, die, zooals Bierens de Haan het eens uitdrukte, het wijde
had. ‘Hier is een mensch die het wijde heeft. Sinds hij in hun kring kwam werd niet
meer getwist. Ook sprak men niet meer voortdurend over nietige dingen.’
En wie nu soms mocht meenen, dat bij iemand van dezen aard aan zekere
plechtigheid, aan zekere ‘houding’, van welken aard ook, moet worden gedacht, hij
is geheel-en-al mis. Van Oordt was de natuur, de eenvoud zelve, en ondanks zijn
krachtig zelfbewustzijn - of juist daardoor misschien - de bescheidenste onder de
bescheidenen....
Wat zijn werk betreft, over weinig boeken is hier, sinds den aanvang van het
tegenwoordig redacteurschap, met zooveel eerbied en bewondering geschreven als
over Wa r h o l d , Van Oordts nieuwsten roman. De recensie begon met de aanbieding
van verontschuldigingen over het feit dat zooveel schrifturen van veel minder allooi
in dezelfde kolommen met lof besproken waren, hij eindigde met een vergelijking
tusschen de kunstenaars-figuren van Gustave Flaubert en Adriaan van Oordt, parallel
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waartoe beider gepassioneerde en volmaakt belanglooze toewijding aan de kunst had
uitgelokt. Wat tusschen dat begin en dat einde lag bedoelde een karakteriseering te
zijn, waarvan intusschen de schrijver zelf wel het diepst de ontoereikendheid inzag.
De waarachtige dichtersaard, hoe zou zij ook ooit volledig te kenschetsen zijn! Hoe
ruim en rijk waren de werelden die leefden in dezen man, welk een schatten van
levensvreugde, van wijsheid en schoonheid bevat dit werk, ondanks de menschelijke
onvolmaaktheid waarboven nu eenmaal niets op aarde zich vermag te verheffen.
H.R.
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Boekbespreking.
Karel van de Woestijne, Afwijkingen, Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1910.
Toen de Brusselsche dichter Karel van de Woestijne, zoo vertelde mij zijn
Bussumsche uitgever, onlangs bij den koning van zijn land op audiëntie was gegaan
- het zal een dag-of-wat na het verschijnen van zijn schoonen verzen-bundel, D e
G u l d e n S c h a d u w , zijn geweest - sprak Zijn Majesteit van België hem aanstonds
toe met een uiting van hartelijke belangstelling, die zelfs bij gansch andere
verhoudingen, dan die van koning tot ‘onderdaan’, zeldzaam heeten mag.
‘Ik heb uw boek al!’ zei hij met blije stem*). En in het dan volgende gesprek: ‘Vertel
mij toch eens: hoe komt het dat onze vlaamsche schrijvers hun boeken allen in
Nederland uitgeven?’ Het was duidelijk dat dit feit den jongen koning hinderde.
Schaamde hij zich voor het land welks ideëele vertegenwoordiger hij is, besefte hij
pijnlijk zijn medeverantwoordelijkheid voor het onrecht der miskenning den
vaderlandschen dichter aangedaan - den dichter, die méér dan een koning is, immers
zijn grootheid alleen aan eigen zielskrachten ontleent? Dan voorzeker verdient hij
zelf koning te zijn, ja verheft hij zich mede bóven het koningschap - en is de dichter
voldoende gewroken.
Van de Woestijne's antwoord was gemakkelijk genoeg. Er zijn geen uitgevers van
litteratuur in Vlaanderen - hoe zou er dan een dichtbundel uitgegeven worden? Er
zijn geen uitgevers, er is geen publiek - er is geen verhouding in 's lands geestelijke
productie. Dit land brengt schoonheids-dronkene dichters voort, maar geen, of bijna
geen, dichtervrienden wier geestdrift zoover gaat dat zij eenige franken over hebben
voor 't bezit van de werken dier dichters. Nog pas heeft Victor de Meijere er over
gesproken tot zijn interviewer (zie ‘Den Gulden Winckel’ van 15 Oct. jl.) ‘Onze
schrijvers worden in Holland gelezen, ja, maar de Vlamen kennen hunne boeken
niet.’ De schuld? De Meijere geeft ze aan ‘de taktiek van de uitgevers.’ En dan: ‘er
bestaan geen volksbibliotheken op den buiten’.... Het is mogelijk; maar ik zou toch
*) De heer van Dishoeck had, na daartoe, zooals ‘etiquette’ is, verlof te hebben gevraagd, den
koning een fraai gebonden ex. van ‘De Gulden Schaduw’ aangeboden. Het onmiddellijk
antwoord op de verlof-aanvrage luidde als volgt: ‘Palais de Bruxelles, den 22 Juny 1910,
Mijnheer, Tot antwoord op uwen brief van den 20sten dezer maand, heeft de Koning mij
gelast UEd. Zijne beste dankbetuigingen te doen geworden voor het dienstwillig inzicht dat
UEd. aangespoord heeft Hem het nieuwe werk van den hooggeprezen dichter, Karel van de
Woestyne, tot huldegeschenk aan te bieden. Zijne Majesteit staat uwe vraag heel gaarne toe
en zal gelukkig zijn het aangebodene werk te ontvangen. Aanvaard, Mijnbeer, de verzekering
mijner hoogachting. De Minister van 's Konings Huis, Bon Beyens.’ Een paar dagen later
werd het boek verzonden, waarna, opnieuw binnen zeer korten tijd, de volgende brief den
heer van Dishoeck bereikte: ‘6 Juli 1910, WelEdele Heer, De Koning ontving het mooie
werk “De Gulden Schaduw” van Karel van de Woestyne, dat UEd. de minzaamheid gehad
heeft Hem aan te bieden. De prachtige band van het boekdeel, afgezien van het eigenlijk
gezegde gewrocht van den uitmuntenden Vlaamschen dichter, werd in niet geringe mate
bewonderd door Zijne Majesteit, die mij in opdracht heeft gegeven u Zijne welgemeende
dankbetuiging voor deze zoo welwillende toezending over te maken. Aanvaard, Weledele
Heer, enz.’
Het leek mij wel de moeite waard deze toevallig vernomen feiten hier mee te deelen. Een
koning, die blijk geeft de nog lévende, ja zelfs nog jónge dichters van zijn land te kennen en
te bewonderen, is een te merkwaardig verschijnsel om er niet met eenigen nadruk op te
wijzen.
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haast denken dat de zaak een weinig dieper zit. De ontwakende cultuur in Vlaanderen
geeft mij den indruk van een brand, die op enkele punten - dat zijn de
hoofden-en-harten der groote vlaamsche kunstenaars en geleerden - fel opvlamt,
maar in andere streken - vooral daar waar heeren in zwarte jassen ijverig te blusschen
en te smoren staan - niet dan smeulend voortwoekert. Laten de vlammen wijder om
zich heen grijpen, laat het bluschwerk ophouden, laat de nieuwe vlaamsche cultuur
doordringen in alle belgische huizen, waar de taal verstaan en gesproken wordt, en
het vlaamsche volk zal zijn dichters wel leeren kennen en liefhebben, de bibliotheken
zullen wel verrijzen, en dan zullen er ook wel boekhandelaars gevonden worden die
er hun voordeel in zien, de werken dier dichters uit te geven. Met de stichting der
vlaamsche Universiteit, die, naar ik hoor, moet op handen
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zijn, zal een stevige stap in die richting worden gedaan; deze stap, hij moge slechts
de eerste zijn van een triomphanten opmarsch!
‘Onze schrijvers worden in Holland gelezen.’ Maar natuurlijk! Immers in Holland
staan de zaken gansch anders. De jonge vlaamsche litteraire kunstenaars, die ook
voor hun eigen ontwikkeling zooveel te danken hebben aan de maar weinig oudere
hollandsche, vonden in Nederland het veld geploegd en geëgd, gereed het zuidelijke
zaad te ontvangen. Heeft in Vlaanderen de nieuwe kunst moeite om door te dringen
tot de notie des volks, in Nederland behoefde haar hardst zwoegende arbeid slechts
kort van duur te zijn - ál te kort misschien; het is de zware arbeid die de zielen groot
maakt - de geestelijke bewustwording en opleving, die in 1880 begon, en zich gelukkig
nog altijd voortzet, zij het niet meer in de sferen der individueelste kunst misschien,
die geestelijke opleving was al binnen weinige jaren zoo ver, dat al wat er, zoo binnenals buitenslands, werkelijk goeds en groots werd voortgebracht ook als zoodanig
werd erkend. Door een minderheid, natuurlijk, wie zou dat voorloopig anders
verwachten? Zal het nog jaren of eeuwen duren, voordat de massa in staat is, en de
zorgenvrije gelegenheid heeft - die twee voorwaarden zullen wel eigenlijk één zijn!
- van het schoonste te genieten? Maar moet men, zoolang dit niet zoo is, afdalen tot
wat nog niet kan klimmen, moet men zijn best doen voor ieder begrijpelijke kunst
te maken? Ik geloof het niet. Men moet maar liever geduldig zijn en geen enkel ideaal
verzaken, dunkt me - ook het allerindividueelste niet!
Karel van de Woestyne spreekt in de ‘Binnenleiding’*) van zijn nieuwe prozaboekje,
dat voor mij ligt, van het ‘proefveld,’ dat de onbewuste mensch - de ‘mensch vóór
hij tot kennis kwam’ - in zichzelven bezat. ‘Dit eigendom was een braak-land vol
harde keiën, en vol slakken die, zooals men weet, belachelijk-gevoelige hoorntjes
hebben.’ Ik neem deze beeldspraak over en wensch er den vlaamschen schrijvers
geluk mee, dat zij, naast hun braak-land vol harde keiën, dat andere, dat tweelingsland
vonden, waar... nu ja, waar de harde keiën ook al niet zeldzaam zijn, maar de slakken
met de gevoelige hoornjes toch in vrij voldoende mate worden aangetroffen. Wat
zou er wel van de jonge vlaamsche letterkunde hebben moeten worden zónder dat
land?... Maar evenzeer wensch ik onszelven geluk met onze buren, verheug ik mij
er in, dat wij, vlaknaast ons eigen oude cultuurgebied, dat andere hebben, dat jonge,
met zijn sterke verlangens en zijn heftigen strijd, en dat wij, behalve tot akker voor
onze eigen, onze warm-eigen kunst, ook nog mogen dienen tot proefveld voor die
weelderig-schoone, die bizondere en toch zoo krachtige gewassen uit het zuiden.
‘Vóór de mensch tot kennis kwam, bezat hij, tot proef-veld waar hij den rijken
wasdom der gemeenplaats in zaaien zou, zich zelven.’ Gij merkt, lezer, dat ik de
geleende beeldspraak niet gebruiken kon zonder haar eenigermate te forceeren....
‘Als gij zult trachten, lezer in deze laatkomende eeuw geboren, u eenigs-zins
Adamisch te gevoelen, zult ge wellicht in dit boekje, als in een reisgids, leeren, dat
gij niet de eerste waart, om u aan zulke proef-neming te wagen. De schrijver van
volgende stukjes weet zich-zelf te zijn een vóór-historisch proefveld - men ontdekt
er nog alle dagen! - vol onverduwbare en weinig-voedzame keiën, en
waarlijk-al-te-gevoelige slakken. En hij is er haast fier om.’
*) Deze individueele variatie, deze ‘afwijking’ van het gewone ‘inleiding’ lijkt mij niet
verdedigbaar. Men leidt iets of iemand in of uit. Wat een ‘binnenleiding’ is kan uw loodgieter
of uw electrotechnicus u vertellen.
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‘A f w i j k i n g e n ’ heeft Van de Woestyne dit boekje genoemd. Hij heeft
gemeenplaatsen gezaaid in het proefveld van zijn ziel, en zie - wat er uit groeide
bleek inderdaad ten zeerste af te wijken van de soort. En het is niet bepaald een
wonder. De aard van het proefveld zelf week ook wel eenigermate van de gewone
af. De menschenwereld is nog zoo dichterlijk niet, of wij mogen Karel van de
Woestyne gerust een heel bizondere misschien wel een spróngvariatie noemen, een
zonderlinge abnormaliteit. Goddank maar, dat er zulke abnormaliteiten bestaan.
Moet ik u nu, in deze mijne re-censie -
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die toch, als altijd weer, in de eerste plaats bedoelt te zijn... géén re-censeering, noch
censeering, maar een inlichting, een stelletje opmerkingen ten allerminste, over den
aard van dat wat zichzelve al censeerde, n.l. hoog genoeg om de publicatie waard te
zijn - moet ik u nu, vraag ik, minutieuselijk gaan meedeelen waarin zij eigenlijk
bestaan, deze afwijkingen? Zal ik er u soms kiekjes van verschaffen? Maar ik kan
niet fotografeeren. Trouwens, de bestrijders van het realisme, die de gewoonte hebben
de fotografie als de technisch meest volmaakte reproductiewijze der uiterlijkheid
te... hoonen, hoezeer ongelijk hebben zij! De fotografie geeft enkel wat verschillen,
wat contrast van licht en donker aan. En zoo zouden ook mijn samenvattende en
weer uit-leggende, woorden u immers niets dan een droog en kleurloos beeld kunnen
geven van wat juist door zijn sappig en fel-kleurend leven interesseert, boeit en niet
zelden ontroert, zoo zou vooral het subtiele, het delicate u nuchterlijk aantoonbaar,
het geheimenvolle niets dan een wetenschappelijk feit lijken?
Ik kan u de titels noemen der stukjes in dezen bundel opgenomen. Daarvoor moet
ik het boekje van voor naar achter doorloopen, want - o vreemde
afwijking-op-zich-zelf in een uitgaaf van Van Dishoeck - de inhoudsopgave
ontbreekt.... Doch wat hebt ge er aan? Het opschrift: ‘Stervend Man (als belijdenis,
eenigs-zins)’, het zegt u niets van den geest, den toon, de stemming waarin dit stukje
is geschreven, den ‘brand des geestes’ waarvan het een ‘genster’ is, zooals de schrijver
zich uitdrukt in zijn opdracht aan August Vermeylen. En wat denkt ge bij het hooren
van den titel: ‘Emmers Water’?
Och, laat ik dan maar trachten u op meer directe wijze iets mee-te-deelen van
dezen geest, dezen toon, deze stemmingen.
Van de Woestijne is inderdaad een zeer ‘afwijkend’ man. Er zijn er die van hem
spreken met een glimlach, hem voor een poseur, een aan-steller houden. Niets is
minder juist. Alles aan dezen zoo zeer bizondere is echt. Hij is nu eenmaal zoo. De
gemeenplaats, de taal des dagelijkschen levens (en doods) hém is zij óngemeen. Hij
kan er zich niet van bedienen. Om zich uit te drukken heeft hij behoefte aan het
in-directe, de fantasie, het beeld, het symbool. En niet zelden verdwaalt hij, al
fantaseerend, in de fantasie óp de fantasie, gaat hij zich te buiten aan het beeld ván
het beeld, wordt hij bijkans onverstaanbaar Al wat naar explicatie zweemt is hem
pijnlijk tot wee-wordens en tot weenens toe. Gij moet hem maar trachten te verstaan
zooals hij tot u spreekt. Ik verzeker u, dat het de moeite waard is.
Wàt wil hij eigenlijk geven, wat ‘verwoorden’? De hem invallende gedachte de
eene, zijn stemming - of de herinnering daa aan - een andermaal. Hij wordt getroffen
door - wel, laat ik nu b.v. maar zeggen door den weemoed der levens-lessen en de
druischende kracht van het zich altijd weer, en rijkelijk, verjongende leven zelf. En
hij dicht ‘Een Stervend Man’... ‘Als belijdenis, eenigszins’ schrijft hij er tusschen
haakjes bij. Er is toch waarachtig al iets van den geest zelf van het stukje, er is iets
komisch in dit opschrift. Van de Woestijne, in zijn proza - niet in zijn gedichten; die
zijn louter schoone ernst - in zijn proza geeft hij de ondervindingen van zijn ziel als
een hooge farce weer; bijkans al deze stukken zijn eigenlijk sublieme grappen. Een
stervend man zal tot de saamgestroomden, tot de jonge menschen die gekomen zijn
‘een neurielied op de lippen, en veel en bitter-zoet verlangen,’ tot de grijsaards, die
zijn, ‘wijsheid dragen willen naar hunne wijsheid,’ tot die allen zal hij spreken, en
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zeggen hoe hij ieefde, hopende dat zijne woorden zullen zijn ‘als ploegen met blinkend
hecht in uw hand.’
‘Maar,’ zoo vervolgt hij, gaat eerst even opzij, want ziet:
‘De getrouwe zeug van iederen avond verlustigt weer, met stil loopen van hare
pooten in de veie wei daar-ginds, en laatste klaarten malve op hare huid, en wroeten
met nijveren floddersnoet in 't hooge halmen-gras, bij genoeglijk knorren, - verlustigt
weêr, als te elken avond, mijn brekende oogen.
‘En ziet: veertien levende jongen heeft ze, waarachtig....’
Halt, halt! want nu ben ik toch bezig, toch begónnen te doen wat ik niét doen
wilde. Er is een bizondere aantrekkingskracht in 't geen men zich ontzegd heeft.
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‘Emmers Water’, ‘Avond-Harmonica’, ‘Stil-leven’, ‘Verzwegen Verhaat’ (ja, ook
dat, al geeft ge 't misschien niet gereedelijk toe) ‘Klokken in de Sneeuw’, ‘Felp’ het zijn alle niets dan beelden van stemmingen, momenten van zielsleven, die zeer
sterk schenen, misschien wel de eenigzuivere emanaties van het innerlijke - toch
gingen zij verloren en is dit proza het eenige wat van hen over is, het voor altijd
eenige. Zoo bewaart een dichter de schoonheid zijner levens-momenten en maakt er
de paarlsnoeren van, waarmee hij zich tooit. Paarlen... die immers gestolde tranen
zijn.
‘Dood van Salomo’, ‘Uit een ouden brief’, ‘Reis’, ‘Het Rad van Omphale’,
‘Voorbeelden uit het Leven van Ursus Secondus’ - deze stukjes zijn méér misschien.
Het zijn symbolen van diepere beduidenis. Het zijn fantasieën waar de armoe van
een rijk... zinnenleven, vooral, zich in heeft uitgesnikt, maar zoo dat men al heel diep
luisteren moet om het snikken te hooren. De angst-obsessie van ‘Uit een ouden brief’
zou aan Poe herinneren, als daar die lichte trilling niet was in den toon, trilling van
hoogen lach, smartlach, die in de Voorbeelden van Ursus Secondus wat tot ons
afgedaald is, wat gemeenzamer geworden, maar - toch nog verre van familjaar!
Het mooiste in dit - misschien wel al te precieuse - bundeltje vond ik liet laatste...
ja, wát?.. proza-stukje, verhaal, afwijking. Dat heet ‘De zuivere jongeling en zijne
zatte moeder.’ Wel, het is in den beginne, zij het dan ook van sterk subjectieve ziening
en zij het dan ook op dien altijd even voornamen, haast pijnlijk voornamen toon van
afwijkendheid-quand-même, het is eigenlijk niets anders dan realisme. In een café,
de ‘Taverne Frédéricq’ komt een tweetal gasten binnen, een jonge man en zijn moeder.
Zij bestellen een absint en een soda. De absint is voor de moeder, de soda is voor
den zoon. Zij vragen ook om een dominospel. En na elke drie der twaalf partijen,
die zij spelen, brengt de kellner voor de moeder een nieuwe absint en neemt de
jonge-man een slokje, ter grootte van een notedopje, uit zijn glaasje sodawater.
Realisme - tot aan een zeker punt. Plotseling verlaat de schrijver zijn visie, gaat
hij droomen of fantaseeren. Hij laat die twee elkander aanzien en toespreken. Maar
nu zijn het niet meer die twee menschen, zooals hij ze, zonder twijfel, in werkelijkheid
heeft zien zitten: de zoon is de zuivere wijs-geer geworden, de strever-in-gedachte
naar het volmaakte, het absolute, zijn zatte moeder de levensmoeheid, zij die, ‘van
de werkelijkheid zóó is gesard geworden, dat....’
Doch het lust mij nu niet langer te citeeren uit, noch te praten óver dit werk. Men
moet het zelf maar lezen. Het heeft, geloof ik, vele gebreken. Ik zie ze ook wel. Het
is waarlijk ál te precieus, ziekelijk, ziekelijk.... Hoe zóu het in godsnaam anders!
H.R.

Ary Delen, Prinskensdag, Zeist, Meindert Boogaerdt Jun., 1900.
Welnu, zie hier dan iets voor wie van het gezonde houden! En daar hoor ik ook bij,
waarachtig. Vier verhaaltjes, door Ary Delen: Prinskensdag, Ratten en Fokken,
Meezenvangers, Een Zomersche Zondag - vier frissche, smakelijke en vermakelijke
verhaaltjes. 'n Beetje ruw hier en daar. Nu ja, maar ruw is Buysse ook wel eens, en
Lode Baekelmans, en Frans Verschoren, en zelfs Stijn Streuvels, altemaal schrijvers
die Ary Delen in het door hem gekoesterde genre min-of-meer glorieuselijk zijn

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 20

vóórgegaan. Toch hebben wij van hen genoten, niet waar, en zoo willen wij nu ook
Ary Delen wel, al zouden wij hem tevens wel willen doen opmerken, dat de tijd der
zoogenaamde ‘tranches de vie’, of te wel ‘schetsjes uit het leven’ 'n beetje voorbij
is, en dat hij goed doen zal, als hij weer eens zin heeft in zoo'n leutig verhaaltje, er
‘iets’ van te maken, een klein geheeltje, waarin zich een visie, een levensgevoel, een
idee - ze wezen nog zoo gering, als ze liefst ook maar wat oorspronkelijk zijn! - vorm
gegeven heeft.
Maar intusschen, als fragmentarisch schetswerk en veelbelovend eersteling is ook
dit goed geschreven boekje ons welkom. Het is toch eigenlijk al heel veel wanneer
men toont... dat men schrijven kan.
H.R.
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Nederland in den aanvang der twintigste eeuw, geschetst in woord en
beeld door verschillende schrijvers, onder leiding van Jhr. Mr. H.
Smissaert, geïllustreerd met ruim 500 afbeeldingen, Leiden, A.W. Sijthoff's
Uitgevers-Maatschappij, 1910.
Wat men noemt: een kapitaal boek. Duizend groot 8o bladzijden met meer dan 500
afbeeldingen. Een boek waarvan het in de eerste plaats voegt den royalen aanpak,
de keurige uitvoering te prijzen. Wat den inhoud betreft, deze is zoo veelzijdig, en
al zoo dikwijls opgesomd en beschreven in couranten en tijdschriften, dat ik de
vrijheid neem met betrekking daartoe... over te gaan tot de orde van den dag.
Aan deze orde is n.l. een kort woord over het doel dezer uitgaaf in verband met
haar wezen. Laat mij het maar onomwonden mogen zeggen. Ik geloof, dat dit boek
in zekeren zin zeer goed geslaagd mag heeten. De verschillende artikelen mogen dan
wat ál te onevenredig van omvang geworden zijn, het geheel is een compendium,
dat voor den landgenoot, en misschien ook wel voor sommige studieuze buitenlanders,
van groot gemak kan zijn, een boek, niét om te lezen, maar om allerlei in op te snorren,
een soort hollandsche encyclopaedie van het heden. Doch wat het eigenlijke, althans
het vooropgestelde doel der uitgaaf was: buitenlanders op ruime schaal in te lichten
over Nederland en de nederlandsche toestanden, tot verdelging van de talrijke
bestaande wanbegrippen - dát, meen ik, is geenszins bereikt. Daarvoor is deze uitgaaf
- en zal zij ook in de fransche, de duitsche, de engelsche en alle andere bewerkingen
moeten zijn - veel te zwaar, te ontzaglijk... en vooral: lang niet leesbaar genoeg. Om
in het buitenland betere, juistere denkbeelden omtrent Nederland te verspreiden had
men een veel beknopter, veel onvollediger, veel minder... ‘degelijk’ misschien, maar
veel leesbaarder boek uit moeten geven. Hierna beter? Mislukte deze poging wellicht
door de al te groote haast - waarom toch noodig? -, de haast, die door geen royaliteit
onschadelijk gemaakt kon worden?
H.R.

De Nieuwe Gids (Mede nieuwe serie van de Twintigste Eeuw en het
Tweemaandelijksch Tijdschrift).
Gedenkboek: 1 October 1885 - 1 October 1910, den Haag ‘Luctor et
Emergo’.
Ons past hier nog een ‘officieel’ woord van hulde en gelukwensch, uit naam van
‘Elsevier's Maandschrift’, aan het adres van diens vijf jaar ouderen tijdgenoot ‘De
Nieuwe Gids’, die zijn ‘zilveren’ jubileum vierde. Met die woorden: ‘vijf jaar ouderen
tijdgenoot’ wil ik geenszins den schijn hebben de beide tijdschriften op één lijn te
stellen. De invloed van den Nieuwen Gids op het nederlandsche geestes-leven is
onberekenbaar groot. Dat ik hier met den ‘Nieuwen Gids’ voornamelijk de roemruchte
eerste negen jaargangen op het oog heb, spreekt van zelf. Toch kan men geenszins
volhouden dat, na die eerste negen jaargangen, de invloed van den Nieuwen Gids
verdwenen is, noch dat van het Tweemaandelijksch Tijdschrift, en de daarop gevolgde
Twintigste Eeuw géén invloed zou zijn uitgegaan. Integendeel! Doch na den eersten,
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en eenigen, negenjarigen strijd van het beroemde tijdschrift, was ‘De Nieuwe Gids’
een abstractum geworden, de naam voor een steeds toenemende beweging eerst,
daarna voor een zekere geestelijke geaardheid die durf en eerlijkheid met innigheid
en hartstochtelijke toewijding verbindt, individualiteit met democratische
menschlievendheid, wijsbegeerte met schoonheidsbegeerte. Zooals men thans gewoon
geworden is van Nederland en Groot-Nederland te spreken, zoo kan men sinds een
vijftiental jaren een tijdschrift ‘De Nieuwe Gids’ en een gróótere Nieuwe-Gids in
Nederland onderscheiden. Het jubileum van het tijdschrift is eigenlijk het jubileum
van die glorieuse beweging en vooral van haar aanstichter en hoofdleider K l o o s .
En ‘Elsevier's Maandschrift’? Wel het werd indertijd niet bepaald vriendelijk
verwelkomd door zijn vijf jaar ouderen broeder! Doch er is veel veranderd sindsdien.
En ik heb reden te vermoeden, dat de vriendenhand, hun door Elsevier's redacteurs
toegestoken, thans door de leiders van het tijdschrift ‘De Nieuwe Gids’ niet zal
worden geweigerd.
H.R.
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Eigendomsrecht.
Kunstenaars zijn als groote kinderen. Veelal onbekommerd en onbezorgd voelen zij
zich te midden van hunne medemenschen, maar niet zoodra weet een dezer partij te
trekken van hun gebrek aan zaakkundigheid of zij merken zich benadeeld, maken
groot misbaar en zijn vol over de onrechtvaardigheid in deze wereld en de weinige
bescherming die hun werk geniet.
Onder den indruk van het geval zullen zij plannen beramen voor wettelijke
bescherming voor het artistieke eigendom, zullen zij commissies in het leven roepen
om voorstellen te formuleeren, zullen zij ik weet niet wat nog meer doen; maar is de
zaak wat geluwd dan komt die onbezorgdheid weer boven, kalmeeren de gemoederen
en... blijft de zaak zooals zij was
Vergis ik mij niet al te zeer dan hebben jaren geleden reeds, twee
schildersgenootschappen wetsontwerpen, programma's enz. enz. in voorbereiding,
om namaak, reproductie in welken vorm dan ook van beeldende kunst te beletten,
ten minste te reglementeeren.
Tot dusverre is hiervan nog weinig tot vasten vorm gekomen.
Na de beeldende kunstenaars staken de kunstijveren de koppen bijeen en zouden
plannen beramen tot bescherming van de door hen uitgedachte vormen. Zij voelden
zich, en zeer terecht, dikwijls grootelijks benadeeld door firma's die hunne ontwerpen
namaakten, zij het soms met kleine wijziging, en, die, hetzij door minderwaardig
fabrikaat, hetzij door grooter productievermogen in staat waren, soortgelijk werk als
dat van hen zelf aan de markt te brengen, tegen veel geringeren prijs. Zij voelden
zich verongelijkt, ontevreden, hun werk vogelvrij; maar naïf als zij zijn, gingen zij
op dezelfde wijze door, verzuimden veelal met den fabrikant, die voor hen het werk
uitvoerde, eenige overeenkomst te sluiten, waarbij zij zich het uitsluitend recht over
hun ontwerp voorbehielden.
Dat een dergelijke overeenkomst, al is die ook nog zoo weinig wettelijk opgesteld,
van invloed kan zijn, bewijst de veroordeeling eenige jaren geleden van een fabrikant,
die ontwerpen voor ‘De Woning’ uitvoerde en deze, iets gewijzigd, ook ten eigen
profijte gebruikte.
Een dergelijk geval zou dunkt mij een aansporing zijn om van de kunstnijveren
eenige actie te doen uitgaan.
Wel is er natuurlijk een commissie van voorbereiding dezer zaken, en heeft zij
ook een enquête gehouden naar den toestand van ambachts- en nijverheidskunsten
en zelfs eenige punten voor een concepts-wetsontwerp geformuleerd, maar daarbij
is het gebleven.
Wil men in deze iets bereiken dan moet er telkens opnieuw de aandacht op
gevestigd worden, dat de ontwerpen van teekenaars voor kunstnijverheid door een
ieder overgenomen en ge-, en ook misbruikt kunnen worden.
Er zouden misschien bij bespreking van zoo'n concept aanmerkingen gekomen
zijn van personen, die in bijzondere gevallen verkeerende, hun werk nog niet
voldoende beschermd achten; van anderen, die de omschrijvingen duidelijker en
meer begrensd wenschten maar toch was men dan weer iets verder gekomen.
Noch de beeldende kunstenaars, noch de kunstnijveren schijnen er echter haast
mede te maken, en nu bereikte ons van gansch andere zijde, van de Vereeniging ter
bevordering van de belangen des boekhandels, dezerdagen een: ‘Proeve van een
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wetsontwerp regelende het auteursrecht op de voortbrengselen van kunst en
kunstnijverheid.’
Wij kunnen ons wellicht verwonderen, dat een dergelijke proeve van een
wetsontwerp van bovengenoemde vereeniging uitgaat, maar moeten bedenken, dat
velen der leden behalve b o e k - ook k u n s t handelaren zijn, en als zoodanig met
reproduceerende kunst, en bescherming hiervan, te maken hebben. En eenmaal
samenstellende een concept-wetsontwerp voor beeldende kunst, lag het voor de hand
hier ook de kunstnijverheid, de sierende kunst, in op te nemen; alleen hadde de
medewerking van een enkelen vakman de commissie in deze misschien van nut
kunnen zijn.
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Hoe het zij echter, en in afwachting van proeven van wetsontwerpen door beeldende
kunstenaars en kustnijveraars in elkaar gezet, hebben wij hier voor ons een overzicht
van de wettelijke bescherming in andere landen, en twee en twintig artikelen waarin
deze commissie, bestaande uit de heeren K. Groesbeek, W.P. van Stockum Jr., Mr.
Tjeenk Willink en Mr. C.H. van Zeggelen, meent dat bescherming ten onzent te
vinden is.
Voor zoover het de kunstnijverheid betreft, zal het bij eventueelen namaak
moeilijker zijn uit te maken in hoeverre het nagemaakte voorwerp een herhaling, een
omwerking van het origineel is, dan wel of het door opvatting, door uitvoering slechts
in de verte hieraan herinnert, misschien wel dezelfde grondgedachte heeft, maar toch
door den nieuwen maker tot een geheel oorspronkelijk ding is geworden.
Wij denken bijv. aan het geval dat een hoofdvorm, wat in onze hedendaagsche
(moderne) kunstnijverheid nog wel eens voorkomt, is afgeleid van een bestaanden
vorm uit een voorafgegane stijlperiode, zonder dat de bedoeling is een voorwerp
bepaald ‘in stijl’ te ontwerpen.
Immers aan ons aardewerk en ons koperwerk zijn de vormen der Japansche en
Perzische kunst niet vreemd, onze meubelmakers laten zich meermalen inspireeren
op de zeventiend'- en achttiend'eeuwers.
De commissie bovengenoemd acht het deponeeren van een model bij het Bureau
van Industrieel eigendom het beste middel om de eigendomsrechten van iemand op
een of anderen vorm of voorwerp te kunnen nagaan; maar ik vrees dat wij hier te
veel op het terrein der ‘kunstindustrie’ zullen geraken, daar kunstnijveren dikwijls
slechts enkele voorwerpen van eenzelfden vorm maken en zelfs op dien vorm weder
variaties aanbrengen.
Van meer belang lijkt mij daarom het tot stand brengen en geregeld bijhouden van
de zoo uitgebreid mogelijke fotografiëncollectie van alles wat er op het gebied der
kunstnijverheid gemaakt wordt. Een dergelijke collectie op naam en op jaar
gecatalogiseerd zou, dunkt mij, uitstekend materiaal leveren bij eventueele gevallen
van namaak; terwijl zij dit, zij het ook zijdelingsche, nut kon hebben, later een
overzicht te geven van de ontwikkeling der hedendaagsche kunstnijvérheid.
Men zou hier een bureau en een museum kunnen combineeren, twee zaken die
voor onze kunstnijveren en onze kunstnijverheid van zeer groot belang zijn en waar
tegelijkertijd het publiek bij gebaat ware.
Het publiek zou hier kunnen leeren, want wij stellen ons voor, dat, van een dergelijk
bureau en museum, publicaties, lezingen kunnen uitgaan, dat bescherming van het
artistiek eigendom niet alleen het finantieel belang van den betrokken kunstenaar op
het oog heeft, maar dat wel degelijk aesthetische overwegingen op het spel staan;
dat het den kunstenaar niet onverschillig is hoe er van zijn ontwerpen gebruik gemaakt
wordt, nòch dat anderen deze zonder zijn medeweten verknoeien.
De wijze waarop een dergelijk bureau zou werken valt in zeker opzicht buiten de
punten waarin een wetsontwerp geformuleerd wordt.
Alleen het bestaan van een dergelijk bureau, o.i. om laatstgenoemde reden
afgescheiden van het bureau van Industrieel eigendom, zou geformuleerd moeten
worden, en naast dit bureau een permanente commissie van arbitrage.
Wanneer er van regeeringswege een plaats is waar geschillen op de meest
eenvoudige wijze kunnen worden onderzocht, wanneer een commissie van
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deskundigen bestaat om vast te stellen òf, en in hoeverre, er van artistieken diefstal
sprake kan zijn, dan zou dit een zeer groote steun zijn voor onze kunstnijveren, en
tegelijkertijd een voorlichting voor de rechtbank.
Maar wil men in deze iets bereiken dan zullen kunstnijveren en beeldende
kunstenaars zelf ook eens van zich moeten doen hooren, en er niet mede tevreden
zijn dat een andere corporatie reeds voor hunne belangen is opgekomen.
Zeer waardeerende dat de Vereeniging tot bevordering van de belangen des
boekhandels in deze het initiatief genomen heeft, behoeven de schilders- en
kunstnijverheids-vereenigingen de zaak daarom nu niet te laten rusten. In actie dus!
R.W.P. JR.
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De collectie Drucker in het rijksmuseum
door W. Steenhoff.
Wanneer ik zeg dat de schenking Drucker een onschatbare aanwinst beteekent voor
de schilderij-verzameling in het Rijksmuseum, moge dit nu eens niet begrepen worden
als een aanduiding van het aanzienlijke kapitaal, dat - volgens den tegenwoordigen
koers aan de kunstmarkt - door dat ruime aantal Marissen en Mauve's
vertegenwoordigd wordt. Want er is nog een ander begrip van waarde, dat niet illusie's
wekt van fabelachtige geldsommen, een waarde, die ik nu onschatbaar wil heeten,
juist wijl door de cijferberekeningen van een speculatieven handelsgeest en den
onderlingen naijver van verzamelaars het werkelijk kostbare, dat gelegen is in het
kunstgehalte der gezochte schilderijen, van minder geachte beteekenis dreigt te
worden. Het artikel hoeft niet meer aangeprezen; zoo het slechts van een echte
handteekening is voorzien, of van ontwijfelbare herkomst, wordt ieder stuk
inwisselbaar voor zooveel duizend. En de wereld staat verbluft bij de stijging der
prijzen, met het gevolg van een critieklooze bewondering voor deze kunstsoort, die
in overschatting of althans in redelooze waardetoekenning wel moet ontaarden. Een
en ander zal echter maar tijdelijk zijn; als de commercieele belangen naar andere
terreinen verplaatst worden, zal eerst recht de duurzaamheid der waardeering kunnen
blijken, en juist daarom is deze ruime aanwinst van moderne kunst, voor het
Rijksmuseum, tot een blijvende huisvesting, van onafzienbaar belang te heeten.
Ik herinner me, dat toonaangevers van de algemeene meening den aankoop van
het mooie zilverachtige stadsgezicht door Maris in het Rijksmuseum wraakten (de
prijs was toen nog niet hoog). In onze dagen is, ook van officieele zijde, onverdeeld
het huldebetoon aan den milden schenker, die het Museum met werken van denzelfden
Maris schier overstelpt. En ook de Regeering was gaarne bereid tot de aanzienlijke
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kosten voor een nieuwen aanbouw. Wel zijn er, die oordeelen dat een Museum zich
moet beperken in zijn verzameling en dat met name het Rijksmuseum de bewaarplaats
heeft te zijn van oud-hollandsche schilderijen. Maar een Museum zal beter aan zijn
bestemming van volksinstituut kunnen beantwoorden, zoo aan de uitbreiding geen
grenzen gesteld zijn. Buiten de specialiseer-neigingen van enkele
kunstwetenschappelijken, mogen we den gang naar een openbare
schilderij-verzameling toch veronderstellen als een uiting van kunstzin en deze zal
aan ruimte en innigheid kunnen winnen bij een overzicht van de veelzijdige
gedaante-vormen, die de kunstverschijning in verschillende tijdperken en bij
onderscheidene nationaliteiten heeft aangenomen. En zoo zal in een Museum, naast
de genieting van schilderijen-zien, ook gevonden worden een goede kweekplaats
voor kunsthistorische kennis, in de praktijk te winnen.
Een direkt voordeel van deze aanzienlijke schenking aan Hollands grootste
museum, is, dat een treffende vertegenwoordiging der 19de eeuw ons tot duurzaam
behoud gewaarborgd is. Zoo nabij zij ons nog staat, is deze kunst toch reeds te
rangschikken bij die uit het historisch verleden, waarin een generatie zich heeft
uitgeleefd. Bij de bewegelijkheid der wel wat wilde geestelijke stroomingen in onzen
tijd, maar die toch een vruchtbare kentering van meening en inzicht doen gewaar
worden, is het goed dat door een zóó ruime vertegenwoordiging deze kunst steeds
getuigen kan van de volheid en levensdiepte der uiting bij een vorig geslacht. Het
zal ons er voor behoeden, tot ons heil, ons hart er van te vervreemden. Nu zou er wel
de opmerking te maken zijn, dat door de schenking - Drucker de afdeeling moderne
kunst in het Rijksmuseum wel rijkelijk, maar op al te eenzijdige wijze werd aangevuld.
Om een
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volledig beeld te hebben van de glorie der Hollandsche kunst in de tweede helft der
19de eeuw, zijn er te veel voelbare leemten in de Museum-collectie, ontbreken er
nog, of zijn zeer onvoldoende aanwezig, verschillende voormannen.
Men zou het willen betreuren, op het gevaar af van onerkentelijk te schijnen, dat

MARIS. MOE GEWAAKT

1869. (CAT. NO. 1519 c).

deze voorbeeldige kunstvoorstander aan zijn verzameling niet een nog meer
geprononceerd representief karakter heeft gegeven. Maar hij verzamelde dan toch
voor zijn eigen genoegen en nu hebben we aan zijn voorliefde tot Jacob Maris en
Mauve te danken een ruime vertegenwoordiging van twee der gewichtigste elementen
der moderne Hollandsche school, vooral met den eerste.
Onder dit zoo ruime aantal schilderijen en aquarellen van Jacob Maris is er zooveel
van kostbaar gehalte, dat daarmee een levend getuigenis van zijn grootheid aan de
komende geslachten wordt overgedragen.
Een verscheidenheid en onderscheidenheid van werken en uiting biedt niet alleen
een overzicht van zijn ontwikkeling, maar doet in onmiddellijke vergelijking ook de
verwantschap van uiteenloopende werken naspeuren, waardoor Maris' kunst in dracht
en gevoelsaard grondiger kan begrepen worden. In beknopten vorm wel is waar, ligt
hier het levensboek van een machtig kunstbedrijf in verschillende tafereelen voor
ons open, en dat er een groote afstand is tusschen de vroegere figuurstukken en het
groote Amsterdamsche stadsgezicht, laat zich, hier in menig opzicht, als met den
vinger nawijzen.
Er is beweerd, dat bij Maris de figuurschilder in den schilder van stads- en
zeegezichten, en landschappen, is ondergegaan. Ik acht dit een beetje te veel...
menschelijkerwijs geoordeeld, want er wilde even mee beduid zijn, dat Maris zijn
werkelijke roeping gemist had. In deze uitspraak dringt zich te zeer naar voren een
persoonlijke zienswijze, en de misprijzende zin die er in schuilt, kan al zeer kwalijk
gerechtigd schijnen tegenover het hoog
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opgevoerde kunstbedrijf van dezen mensch, ging dit dan ook langs een andere lijn.
Het is waar, dat Maris zich in den aanvang van zijn loopbaan een uitnemend
figuurschilder toonde. Hij scheen daartoe zelfs in het bijzonder aangelegd, want hem
was eigen die vaste en tegelijk gulle hand van teekenen, die niet uit schoolsche
oefening kan verkregen

JACOB MARIS. SCHELPENVISSCHEN.

1885. (CAT. NO. 1519 n).

kregen worden, maar uiting is van een zelfstandig vormbegrip en fijnen keurzin van
de lijn. In het genre, waarmee hij later zijn voorname plaats in de moderne
Hollandsche school zou innemen, zijn dezelfde eigenschappen in den grond te
herkennen. Hier ook zoekt de teekening de grootsche afgemetenheid van houding,
het statuarische karakter van gedaantevorm, als bij de figuurbeelding. En misschien
is het wel te zeggen, dat in den bouw van zijn stadsgezichten en landschappen, en
van zijn wolkenhemels ook vooral, deze voornaamheid van teekenen zich nog ruimer
en vrijer ontwikkelen kon naar een statig lijnenspel. Hoe Maris als figuurschilder
zou uitgegroeid zijn, het laat zich moeielijk raden, en alleen van uit een te voren
aangenomen beginsel, betreffende de beteekenis van het onderwerp in kunstuiting,
zou men kunnen redeneeren over het betreurenswaardig afdwalen van zijn werkelijke
bestemming.
Maar er zijn nog andere omstandigheden, die tot verklaring kunnen dienen voor
de latere afwijking van het figuurstuk. De kunstrichting die de binnenkamer, de
atelier-atmosfeer, ontvlood, voelde zich het veiligst

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 20

364

J. MARIS. DE BUITENKANT TE AMSTERDAM

1875. AQUAREL. (CAT. NO. 2950a).

buiten bereik van den neerdrukkenden schoolschen geest in het vrije landschap. Nu
is het waar dat bij velen - Israëls en Neuhuys kunnen daartoe tot voorbeeld dienen in het figuurschilderen eenzelfde verruimdheid van geest zich deed kennen. Maar
bij deze scheppers van het moderne Binnenhuis kan men zich Jacob Maris kwalijk
aangesloten denken. Zijn opvatting van het menschbeeld was een geheel andere, en
het laat zich denken dat hier het meer deftige, zelfs sierlijke, karakter van de teekening,
een meer klassieke verklaring van de lijn, juist een gevaar inhield voor het handhaven
van zijn onafhankelijkheid, Het figuurstuk, dat in de collectie Drucker aanwezig is,
in zijn lateren tijd geschilderd ‘Aankomst der booten’ uit 1884 is zeker niet van het
gehalte om eenige voorkeur te genieten boven de andere werken in de omgeving integendeel doet het in zijn wat matte doorwerking minder voordeelig. Zoo bestaat
er ook een boerenbinnenhuis met figuren, waarin de voorname teekenkwaliteiten
van eertijds nauw merkbaar zijn. In sommige figuurstukken, als de Baker, en de
vioolspelende knaap (niet de hier wat flauwe herhaling in aquarel) is het de deftige
kleurpraal toch voornamelijk, die de werken belangrijk maakt.
De ontwikkeling bij een schilder kan ook wel eens een verloop worden genoemd,
afhankelijk van uiterlijke omstandigheden. Het is dan een drijven op goed geluk, een
meegaan in toevallige geulen van de groote golving, die soms naar een veiligen hoek
kan voeren om daar rustigjes te blijven dobberen, verwijderd van de immer
voortstuwende strooming. Maar bij de zelfmachtigen van stuur is er geen sprake
meer van toevallig verloop, maar van noodwendige ontwikkeling; zij zijn als de
bakens, die diep onder de wateren in den vasten bodem geënterd zijn en hun beweging
richt zich naar den gang der strooming. De beweging kan eerst nog onzeker zijn, als
van een schip dat zijn stuur zoekt in hortend zwenken met klapperende zeilen; maar
allengs wordt er koers gezet met het roer van de overtuiging en het zeil van de
geestkracht.
De ontwikkelingsgang van Jacob Maris laat zich uit de collectie-Drucker volgen
van af de schilderijtjes ‘Kippetjes voeren’ en ‘Wakensmoede’. Ze zijn al niet meer
uit zijn allereersten tijd, het eerste uit '66, het tweede uit '69. (Maris' geboortejaar is
1837). Een technische meesterschap doet zich in beide reeds erkennen; de algemeene
indruk van
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J. MARIS. JAAGPAD

1894. (CAT. NO. 1519s).

deze kundige teekening en kernvolle schilderwijze is die van edele beschaafdheid.
Bij het eerste heeft het gedistingeerde meisjeskind een gevoelig doorwrocht
landschapje tot omgeving, dat in den achtergrond nog even herinnert aan de
traditioneele doorkijkjes in de binnenhuizen van Van Hove of Stroebel.
‘Wakensmoede’ is zeer zeker nog belangrijker, heeft zelfs zulke voldongen
kwaliteiten, dat het ook tusschen de latere werken van Maris als een parel blijft
uitschijnen. 't Is waar, dat de scèneering hier een wat te gewichtige factor was tot het
verkregen effect; niet ontveinsd hoeft te worden een zekere opzettelijkheid in de
compositie en dat de toedracht van het geval, de schilderachtige werking van het
geheel, aan conventioneele strekkingen nog gebonden bleef. Maar van een theatrale
vertooning in bonten dos, als bij andere gelijke tafereelen uit dien tijd, kan hier in
de verste verte geen sprake zijn. Het naturalisme had nog niet de scherpe kanten van
de werkelijkheid voor de wereld ontbloot, en waar zoovelen het leven meenden te
verheerlijken in kwetterende rijmelarij, werd hier toch reeds een poëem gegeven op
een levensgebeurtelijkheid. Distinctie en smaak deed het banale van voorstelling
door strengheid van voordracht en adel van houding vervangen. Vooral de partij van
het slapende kind in de wieg is geheel vrij van dat receptmatige in kleur, als in
toepassing werd gebracht bij een dergelijke lichtconcentratie. De voorname
bekwaamheid van Maris toont zich hier in een gewetensvolle uitvoering en delicaat
toetsende schilderwijze. Het is als een dauw van stil schijnend licht over de luchte
broosheid van nuanceeringen in gedempt wit, met even daarin het druppelen van
zachte glimlichten der kralen om het halsje van het kind, wiens sluimerhoofdje
tusschen het blanke linnen in rozigen schijn uitfleurt.
Een ander schilderijtje uit denzelfden tijdkring, dat de heer Drucker ook eens in
bruikleen had afgestaan en daarna weer terug genomen, ‘Jonge Moeder’, is
bescheidener wel van conceptie, maar doet om den voornamen eenvoud en devoten
waarheidszin nog duidelijker uitkomen, dat Maris tegenover de toen heerschende
begrippen van het schilderijschoon en de gewichtigheid van het onderwerp.
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zijn eigen inzichten reeds vrij had. Het liefelijke en kleurige in dit schilderijtje waren
geheel ongerepte eigenschappen.
In de collectie missen we die enkele specifiek romantische of verdichtende uitingen,
die resultaat kunnen zijn van gemengde invloeden, ondergaan door het zien van
Duitsche kunst, de kennisname der Fransche romantiek en waarschijnlijk het
samenzijn met zijn broeder Mathijs. We denken hier bijv. aan ‘De Dageraad’ met
zijn gulden kleuraard en aan een ander schetsachtig schilderijtje, dat tot onderwerp
heeft een meisje staande aan een poort op een binnenplaatsje en zich neigende naar
een hond, terwijl duiven op een afdak tieren en een kat over den muurrand sluipt.
Onder de voortdurende oefening tot bekwaming der handen, en verfijning van het
waarnemingsvermogen, groeit de geest langzaam uit tot een volwassen houding.
De bloeitijd van Maris kan geacht worden aan te vangen omstreeks '70, en de
landschapschilder in hem trad toen nadrukkelijk naar voren. Een nieuwe tijd van
toewijdende studie en een ander veld van waarneming. Het is jammer, dat de collectie
Drucker geen exemplaren bevat van sommige dier nauwgezette en verdiepte
natuurstudies en maar weinig van zijn kernachtig schilderwerk uit dien tijd. Het
kleine schilderijtje ‘Schreijerstoren’ representeert te onvoldoende dat
overgangsstadium, een overgang die nog al vrij plotseling in zijn ontwikkeling plaats
greep als had hij voor het eerst de bekoring ondergaan van het Hollandsche landschap
en de Hollandsche stadsverschijning. Het zijn nog niet de visioenen, die hij er uit
opbouwt met behulp van schetsen of krabbels, hij begint met objectieve waarneming
en reëele schildering, veelal in een gamma van koel-grijs of substantieel blauw. Hij
blijft zeer nabij de werkelijkheid, strevend zoo mogelijk naar stofuitdrukking der
nevelige atmosfeer, waardoor de bekoring van het Hollandsche land gekenmerkt is.
De positieve hoedanigheden van zijn talent, die zoo vruchtbaar worden aangewend
wanneer hij er zich toe zette een brok naar de natuur op volledige wijze te schilderen,
doen zich hier in 't bijzonder waardeeren bij het schilderij dat tot titel heeft: ‘De
afgesneden molen.’ Dit is wel gansch en al schilderwerk van vleesch en been; naast
de aanzienlijke technische kwaliteiten is het ook vol van innerlijk leven. Want bij
het opvoeren tot zulk een volstrekte afbeelding van wat het oog kan waarnemen, in
langdurige verkenning, bleef onverzwakt de hevigheid van den eersten indruk, die
de studie geestdriftvol deed opzetten. Juist het steeds inniger aanvoelen der
eigenaardige dichterlijkheid in dit schilderachtig gegeven, deed de uitvoerige
doorwerking haar spankracht onderhouden. En zoo is het alsof de schilder, die dit
natuurbrok in al zijn picturale en teekenachtige elementen grondig kende op een dag
bij gunstigste weergesteldheid - als de helheid van licht wegzinkt naar den horizon
en de eindeloosheid der Hollandsche vlakten raden doet achter de intimiteit van deze
plek waar alles in verscholen tinten vol tastbaar leven is, - met verrukking gewaar
werd, dat het onder deze voorwaarden eerst recht mooi was en geschilderd moest
worden.
Dit schilderij is wel een waarborg voor de stevige basis waarop zijn latere fantasieën
van landschap en stadsgezichten gebouwd zijn. Want zijn kunstuiting gaat nu aan
ruimte winnen; wordt struischer van houding. Uit het zintuigelijk streven groeit de
neiging naar een illusionaire overzetting der werkelijkheid. De geest wil ordenen tot
een rythme van lijnen en een harmonie van kleuren de gedaanten, die het oog
bekoorden en het gemoed ontroerden om een teekenachtigheid van vormen, een
frappante kleurentegenstelling. Uit de vatbaarheid voor indrukken van den mooien
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uiterlijken schijn, rijpt de geestelijke ervaring, die den stijl aan het kunstwerk bereiden
zal. Krabbels worden voldoende voor den opzet en uitvoering van breed
gecomponeerde werken. De impressie krijgt de dracht van een visie.
Er komt nu viering van beweging na de gespannenheid van exacte studie. En met
zijn groote macht om uit het hoofd te schilderen het wijde uitgebouwde beeld van
een oogenblikkelijke impressie, als een overkoepeling van den geest op de ontroerde
waarneming,
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werd de bewegelijke wolkenhemel, - dat gewichtig element in de verschijning van
het hollandsche landschap - het belangrijkste deel van zijne schilderijen. De lucht is
steeds de toonaangever van de stemming, van de geestelijke houding; ze bepaalt het
dramatisch conflict in de land- en stadsgezichten, ook in de zeeën. Maris' schilderijen
hebben wel allerminst topografische waarde; hij componeert zijn stadsgezichten, als
het heet, dat de grieksche beeldhouwer de Venus van Milo gedaante gaf in een
idealiseerende samenvoeging der ledematen van verschillende vrouwen. Zoo ook
zijn in Maris stads-gezichten soms brokstukken te vinden uit verschillende steden.
Maar hij gaat toch nog meer boven de werkelijkheid uit en het karakteriseeren van
een plaatselijken toestand is geheel en al overheerscht door de conceptie van den
hoogen hemel, bij zijn streven bovenal naar ruimte-uitdrukking. Zoo kan gezegd
worden dat ook hij, als Rembrandt in zijn landschappen, bij het schilderen van stad
of landgezichten brokken van de wereld gaf, van het hollandsch type.
‘De Schelpenvisscher’ is geheel gecomponeerd op de indrukwekkendheid van een
grootsch wolkenspel, dat over het gansche luchtveld boven dit lage strand en de
aardsche onafzienbaarheid van een matig beroerde zee. De constructie van de
wolkgevaarten, is logisch en gaaf van uitbeelding, de kleur is vol-rijp; de blankheid
der vaste lichte wolkkoppen heeft een wezenlijkheidsschijn tegenover 't etherische
blauw, dat tusschen de grauwheid van de wolken uitgloort.

A. MAUVE. RUITERS IN DE SNEEUW. AQUAREL. (CAT. NO.

2950d).

Toch lijkt me ‘Avondstrand’ dieper van inhoud nog. Het is minder indrukwekkend
van uiterlijke gedaante, maar in wezen ontroerender, deze verbeelding van sombere
rust in zoo grootschen eenvoud van lijnen en omfloerste kleuren uitgedrukt, of liever
gesymboliseerd. De grauwe zee in den achtergrond, kleur-ontvonkend nog even in
vagen purperschijn, gaat in het oneindige onder een fronsenden wolkenhemel, na
zonsondergang; de actie van het eenzame figuurtje in deze ruimte versterkt hier de
stemming van algeheele verlatenheid, - is een dramatisch gebaar. Dit zeestuk is als
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een toondicht op het sluipend naderen van den nacht over geheimzinnige stilte van
eindelooze water-
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vlakten. Tegenover schilderijen van een aangrijpende werking als deze, hebben we
werkelijk niet in Jacob Maris den ondergang van de figuur in den landschapschilder
te betreuren; integendeel kan overwogen worden of hij niet door het schilderen van
ruimten in zijn ware element is geraakt; - want in zijn kunstuiting openbaart zich wel
minder een mensch wiens ziel ontroerd, dan een wiens geest geïllumineerd werd.
Een anderen kant van Maris' talent en een anderen kleuraard van zijn rijk palet,
vertoont in deze collectie het schilderij dat Z o m e r heet. Dit landschap - het geval
van een door zwaar geboomte belommerd slootje - is gegeven in compacte eenheid
van diepfonkelende kleur, die een vergelijking uitlokt met de eigenschappen van zijn
broer Willem. De donkere luister in dezen algemeenen toonaard van groen, is van
een zeldzame kleurhoudendheid, diep en gloeiend tegen het licht van de gulden
avondlucht. Het schilderijtje heeft den vurigen gloed van den karbonkel, de materie
is als brons zoo sterk, zoo klankvol en gepolijst van oppervlak.
In dezelfde lijn als dit is het schilderij ‘Jaagpad’. Ook in deze uiting is het midden
gehouden tusschen het epische verbeelden van stad- en zeegezichten en het schilderen
in een dichte benadering tot de werkelijkheid.
Het ‘Jaagpad’ is een schilderij van een ruig uitzicht, als ‘Zomer’ doorklonken en
verzadigd van kleurwezen zich voordoet. Het thema is ook zeer verschillend en waar
ginds de geest van den schilder toefde bij de vredige rust van het zware lommer,
gloeiend tegen het licht-klateren uit een zomer-avond lucht, raakte hij hier onder den
jachtenden indruk van het wilde weer, dat de hollandsche vaarten kan striemen en
plotselinge lichtschilfers van de waterbaan opwekt, dat de zware kleibodem van het
doorweekte jaagpad doet zwart schijnen en het groen van graspollen daartusschen
van schrijnende felheid maakt. En alleen in die wereld van onstuimigheid en vlagende
lichtschijnsels uit de grauwe lucht, gaat de man op zijn paard....
We hebben hier een werk van vrij laten datum, - omtrent 1894 - (sterfjaar van
Jacob Maris 1899) en opmerkelijk daarin is de heftigheid van uiting, de felheid der
karakteristiek, die haast schrijnend aandoet tegenover de anders zoo evenwichtige
en edele voordracht van den meester. Maar intusschen is dit schilderij, dat geeft een
dramatiseering van het hollandsche landschap, door het wilde weer geteisterd, een
der belangrijkste uit de verzameling. Ik betwijfel of deze hartstochtelijke uitval zich
nog herhaald heeft. Eenige jaren te voren was geschilderd het rijpe schilderijtje
‘Omstreken van den Haag’, dat nog ten volle inhoudt Maris' groote eigenschappen.
In de laatste jaren wordt de spanning flauwer, als bij nagenoeg alle grootmeesters
der moderne school valt op te merken. Ze geven een herhaling van voldragen werken
in het gebaar te zeer van hun kunstuiting.
Het groote ‘Stadsgezicht’ is van zeer laten datum, uit 1898. Het vertoont de
voorname kwaliteiten van Maris, maar te zeer aan de buitenvlakte, door het technische
gebaar. (Het kortelings aangeworven schilderij: van Willem Maris: ‘Eenden’, is in
dit opzicht ongeveer van hetzelfde gehalte). Het heeft veel statigs in den royalen
opzet; het is van een ruime en vloeiende behandeling, die het een magistrale allure
geeft en er een onmiddellijke bekoring van doet uitgaan. Bij den krachtigen aanhef
is het te zeer gebleven, de klank dreunt niet door. Er wordt gemist de doorwrochtheid
in stage bezieling, welke een schilderij den waarschijnlijkheids-schijn bijzet, die
altijd nieuwe bevrediging bij herhaalde en aandachtiger beschouwing schenken kan.
Die achteloosheid in het verwerkelijken is nog meer in het kleine stadsgezichtje, dat
M i s t heet en in ‘Molen bij maanlicht’, het laatste werk van Maris.
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De ruime voorraad aquarellen, in de collectie Drucker, is om meer dan een reden
een welkome aanwinst voor het Rijksmuseum. Ten eerste verkreeg hierdoor de
aquarel, als de schilderij, het recht van durende tentoonstelling. Haar
gelijkwaardigheid als kunstuiting met het schilderij kan zich bij de moderne kunst
toch zeker doen gelden. De tegenwoordige schilders hebben zich in waterverf dikwijls
even volledig geuit als in olieverf.
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Ziet hier bijv. hoe in ‘De Ploeg’ van Jacob Maris het kleurwezen tot een gaafheid
en volheid van klank is gebracht, die door de gedegener materie der olieverf kwalijk
in hoogere mate te bereiken zou zijn.
En in het kleine ‘Wintergezicht’, waar een eenzaam molentje staat in een wijd
sneeuwlandschap bij avond, is de realisatie van de grootsche stemming zoo volkomen,
dat dit waterverfteekeningetje schier aangrijpend

A. MAUVE. WASCHVROUW BIJ DE SCHUUR. AQUAREL. (CAT. NO.

2950 h).

werkt als het schilderij: ‘Avondstond’, in de nabijheid.
Bij de aquarellen, als bij de schilderijen, doen zich door voornaamheid van
voordracht en ruimte van opvatting, de grond-hoedanigheden van Maris' kunst kennen.
De techniek wijzigt zich slechts onder andere eischen van het procédé. Onder het
milde vloeien der gekleurde waterstof over het gretige papier, blijft hij de teekening
beheerschen met het vol gezogen of fijn aangespitste waterverfpenseel; uit het schema
van den algemeenen toonaard en dat door sponsen herhaaldelijk weer op zijn juiste,
of nog zuiverder, waarde kan worden gebracht, werken de vormen zich los door snel
gearrêteerde toetsen of stellig bepalende lijnen. En 't kan wel eens schijnen, - ook
bij anderen als Maris - of hier de atmosfeeruitdrukking nog meer saveur heeft dan
bij de schilderijen. Vormen en gedaanten, gewonnen uit dien spanningsvollen arbeid
met een onder de vingers vervlietend materiaal, verschijnen er soms nog meer als
door lucht omwasemd, ingedrenkt in de dampige ruimte
Het tijdperk, waarin Jacob Maris opgroeide, was zeer voordeelig voor de
ontwikkeling van een kunstenaar.
Hij werd als anderen, opgenomen in den élan van het jong ontluikend leven. Maar
het was toch een zeer geprononceerde persoonlijkheid, die zich hier in de algemeene
opstreving deed onderscheiden, en die ook in andere phasen van de cultuur krachtig
zelfgetuigenis zou hebben gegeven.
Buiten Jacob Maris, is de collectie Drucker
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het rijkst aan werken van Anton Mauve - schilderijen en vooral teekeningen. Het
soortelijk gehalte der moderne Hollandsche kunst, vertoont hier toch twee
verschillende elementen. Om Maris tegenover Mauve te kenmerken, zou men kunnen
zeggen, dat zij zich ongeveer tot elkaar verhouden als in de klassieke kunst, de
Dorische tot de jonische stijl - het kloeke en het welige, de groote

A. MAUVE. HEIDE TE LAREN (CAT. NO.

1534a).

greep en de teere aanvoeling.
Mauve is van een meer beperkten geest dan Maris, zijn opvatting was niet van
zoo wijde gestrektheid, hij had niet het vèr-weidend gezicht op de dingen als deze.
De kunst van Maris is een zeggingskunst - episch - die van Mauve eerder een kunst
van vertellen, op zangerigen toon wel - lyrisch. De kleurharmonieën in beider werken
ons muzikaal denkend, golven er in Maris' schilderijen de breede accoorden van
orgelspel, tinkelen uit Mauve's brozer kleurgamma's de ijle tonen van het snarenspel
eener viool of harp. De romantiek (hier niet genomen als kwalificatie van een bepaalde
richting) is in Maris veel zwaarder. Het romantische is bij Mauve meer in de engere
beteekenis van het woord op te vatten, dat is verdichtend, anecdotisch. Het onderwerp
of de gedachte heeft in zijn schilderijen en aquarellen meer gewicht dan
oogenschijnlijk is; hij staat dan ook dichter (naar den geest) bij Israëls dan Maris.
Hij is emotioneel, waar de ander de visionnair zich toont. Zijn voorstelling van het
landschap heeft een poëtische strekking. Hij schildert wat hem aandoenlijk scheen
in de dagelijkschheid van het buitenleven, op de akkers die bebouwd worden, bij de
schaapskooien waar in vredigen avondstond de herder zijn kudde binnen leidt, langs
de vaarten met schuitenvoerders, nabij de hofsteden en armelijke woningen met
plaggen daken, in moestuinen waar allerlei bezigheid is voor het boerenvolk. Figuren
en dieren, zij dragen aanzienlijk bij tot de stemming van het landschap; een landelijke
voorstelling, die stille ontroering wekken kan. Zoo in deze collectie de aquarel
voorstellend een landman, die op zijn karretje 's avonds heenrijdt over de wijde heide.
Het
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heeft zijn zin dat het span op den rug gezien wordt; de stemming van het huiswaarts
keeren over de verlaten vlakte wordt er door versterkt. De intimiteit van het landelijk
tooneel ademt heel het omgevende landschap in den aanzwevenden schemer, en waar
een zwijmelend licht uit laag hangende lucht wegduikt naar den horizon. De
dichterlijke gestemdheid van Mauve is van een wat langoureuzen aard;

W. MARIS. WEIDE MET KOEIEN (CAT. NO,

1520a).

de herfsttijd vooral was zijn licht ontroerbaar gemoed een verlustiging in zachten
weemoed. En uit dien grondaard van zijn wezen ontwikkelden zich de hoedanigheden
zijner kunst. De teergevoeligheid van den mensch uitte zich bij den schilder in een
voorliefde tot het kleurwezen, levend in subtiele nuanceeringen, tot een toonaard
blond en doorzichtig als gaas. De kleur opgelost in den toon tot een melodieus geheel.
In de aquarel ‘Waschvrouw bij de schuur’ is de kleur, versmeltend onder het
kwijnende heldere licht, verwerkt tot een gaafheid en broosheid als van kristal. De
witte noten van het linnen, dat het vrouwtje over de lijnen te drogen hangt, versterken
de fijne gespannenheid van de vluchtige kleurschakeeringen in deze kostelijke
teekening. Den zuiveren graad van ijle kleurverhoudingen in een blanken toon
verwerkt, bereikte hij in de blonde duingezichten en in de winterlandschappen met
de smettelooze witheid der sneeuw. ‘Ruiter in de sneeuw’ is om de delicaatheid der
toonwaarden een werk van uitgelezen kwaliteit, het toont de hoedanigheden van
Mauve in meest beschaafden staat. Het wordt wellicht minder opgemerkt, maar is
inniger en pittiger dan de grootere teekening met den herder en zijn schapen.
De teekening van de houthakkers, die met hun paarden bezig zijn een gevelden
boomstam te vervoeren, is bovenal belangrijk als toonbeeld van Mauve's technische
verdiensten. Ook in de praktijk is zijn bekwaamheid
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van een geheel ander karakter dan bij Maris.
Er is in de collectie een teekening uit den vroegen tijd, voorstellend een landelijke
ontmoeting; de verhalende tendenz in Mauve's kunst is allereerst duidelijk, doch de
uitvoering van het struikgewas en het gras vooral is reeds van een smaakvolle
behendigheid. In de hierboven aangeduide teekening der houthakkers, is het talent
tot volkomen ontwikkeling geraakt.
De teekenwijze van Mauve is los en veerkrachtig,

G. POGGENHEEK. EENDEN (CAT. NO.

2951c).

karakteriseerend de vormen op snedige en dikwijls bevallige wijs. Soms lijkt het een
verlustiging in speelschheid van lijnen, in het rappe accentueeren met geestige zetjes
en spitse penseeltrekjes. Tinten, dun aangewasschen, spreiden de kleur, doorschijnend
en frisch op het witte papiervlak; en dikwijls ook is door toepassing der dekverf het
werk uitgerijpt tot de voldragenheid van een doorgevoerd schilderij. Maar de
aquarellen, meer nog dan de schilderijen, geuren in het teeder ontbloesemen van
kleurnoten, dat deze zoetgevoelige kunst op zijn voordeeligst kenmerkt. Een
vergelijking tusschen ‘Winter in de Scheveningsche boschjes’ - het schilderijtje - en
‘Ruiters in de sneeuw’, - de aquarel - doet het hier uitkomen. Toch laat het
schilderwerk, wanneer zijn hand de soepele beweging onderhoudt, de toets op
gevoelige en vluchtige wijze wordt neergezet, het fijne talent van Mauve zich nog
vollediger kennen. De gedegenheid der olieverf kan de weligheid der kleur altijd nog
voller doen zijn. Het groote schilderij: ‘Heide te Laren’ - zij het nog niet van
allereerste kwaliteit, - heeft die molligheid van expressieve schildering, die klaarheid
van gedempte en bloeiende kleur, welke Mauve's kunst doet zijn tot een vreugd voor
de oogen en een weldadigheid van het gemoed.
‘Het Moeras’ gaf hem een conceptie te verwerken, die minder in zijn lijn lag, maar
‘De Moestuin’ is voor Mauve zeer kenschetsend. Er zijn sommige wat eentonige
gedeelten, die doen vermoeden, dat de schilder voor de natuur herhaaldelijk op dit
stuk terugkwam, maar in de verdiepte détailleerende doorwerking is er een rijkheid
aan delicate en scherpe aanduidingen, dat het, ondanks de wat matte stemming van
het geheel, ruimelijk genietbaar maakt. In ‘het
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huisje aan de sloot’ is de invloed van Jacob Maris opvallend; het andere ‘huisje aan
den zandweg’ is correcter Mauve.
Bij de dierstudies was Mauve in de teekening veelal nadrukkelijker, en steviger
is de kleur. Er zijn van dat nogal uitgebreid studie-materiaal hier twee goede
exemplaren. De roode koe is in een vigoureus kleurgamma geschilderd, de
paardenstudie echter is meer een compleet schilderijtje. Het is kostelijker in de
omschrijving van den plaatselijken toestand,

J. WEISSENBRUCH. LANDSCHAP. (CAT. NO.

2625b).

zou ik willen zeggen, met de delicate tegenstelling: het zoo sappig geschilderde,
doffe groen tegen de grauwe lucht van nagenoeg gelijke toonwaarde, en dit als rustig
fond, maar rijk in zich zelf, voor het donker bruine paard.
Mauve nà verwant, sluiten zich hier passend aan verscheidene aquarellen van
Poggenbeek, die uit zijn tijdkring en omgeving als een alleruitnemendste tweede-rangs
meester of ‘petit-maître’ kan gelden. Maar waar zijn smaakvolle kunst door kleiner
geest ondergeschikt moet heeten aan die grootmeesters van de z.g. Haagsche school,
valt er in de uiting soms te wijzen op fijner beschaving. Naast Mauve, neigt bij dezen
de sierlijkheid van gevoelig-accentueerend teekenen, even naar het coquette, en is
uit de kleur een meer blijde gestemdheid in de belangstelling voor het hollandsche
landschap te bemerken.
Tegenover Jacob Maris, doet zich de verschijning van Weissenbruch hier al uiterst
bescheiden voor. Maar er is, behalve nog een breed uitgeschreven schets, een
bijzonder schilderijtje, dat hem toch beteekenisvol vertegenwoordigt. Het is het
landschapje vanaf een hoogte gezien, dat wel sober van gegeven is, maar eigen heeft
die groote saamhoudendheid, dat breede terechtstellen der conceptie tot een
ingekrompen lijnenstel, waarmee Weissenbruch als de ziener van ruimten in zijn
landschappen en zeegezichten, soms nog stelliger getuigenis geeft dan Jaap Maris,
al is dan het schilderwerk wel eens tot een minder rijpen staat gebracht.
Van Willem Maris, wiens uitzegging in het koor der moderne hollandsche schilders,
kan uitklinken als een bazuin, hebben we hier drie schilderijen. Het groote landschap
met koeien is echter dien meester van de lichtklatering over de hollandsche weiden
(de hem
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zeer eigene wijze van ruimteuitdrukking) het volste waardig. Het kleinere
weidegezicht is dieper in de kleur dan de slootkant met eenden.
De Bock, die bij de Marissen een grooten steun vond, komt voordeelig uit in een
kloek aangeslagen schilderijtje, dat voorstelt een zware boomgroep, goed geformeerd
in de massale gedaante en als een schaduwbeeld uitkomend tegen een lichte
avondlucht.
Nu zouden om de voltalligheid aan te geven van het gezelschap hollandsche
schilders in de collectie Drucker vertegenwoordigd, nog moeten genoemd worden
Mesdag, Israëls en Neuhuys. De werken der twee laatsten zijn echter nog niet van
dat gehalte, om hun figuur tegenover de anderen naar waarde te doen uitkomen.
De mogelijkheid blijft onderwijl niet uitgesloten, dat door nieuwe schenkingen
van den milden schenker, de collectie nog verrijkt en het voorname gezelschap zal
uitgebreid worden. Zijn kortelings gedane schenkingen kunnen de verwachting op
herhaling der ‘toegiften’ sterken. In de behagelijk en gunstig verlichte bovenzalen
van den nieuwen aanbouw is nog genoegzaam ruimte om het beeld van de hollandsche
schilderschool in de 2e helft der 19e eeuw te doen uitgroeien, tot een blijvend
getuigenis van haar zegepraal.
De loop van de tijden zal nieuwe inzichten meebrengen, en in het geleidelijk veld
winnen van andere kunstorden of richtingen, andere voorkeuren doen ontstaan. De
verrukking van den onvolmaakten mensch neigt altijd tot afgetrokken gezindheid,
tot bevooroordeelde waardetoekenning, - als de man, die zijn uitverkorene de
schoonste ter wereld roemt, het ideaal vrouwe-type.
Onze tijd, waarin de geest van kritiek zoo overheerschend is, moge arm aan
scheppingskracht worden geheeten, daar is toch ook het uu nog onschatbaar voordeel,
dat de reflectieve vermogens van het vernuft krachtig in het werk worden gesteld.
Ruimer dan ooit toont zich de kunstzin ontvankelijk voor verscheidenheid van
schoonheidsopenbaring. Het zal met de exclusieve vereering in Holland voor de
kunst der Haagsche School gaan als met de meening, dat met het verdwijnen van
diligences en trekschuiten de poëzie uit het landschap gebannen werd. Aan den
anderen kant echter hebben we steeds te bedenken, dat een kunstuiting, die een
algemeene waardeering kon afdwingen en bij een gansche generatie geestdrift wekken
mocht, in zekeren zin altijd onvolprezen blijft. Want mocht bij een streng critische
beschouwing het ons toelijken, dat uitbundige lofprijzing in sommige opzichten wel
overschattend in eindoordeel was, we zijn het alleen reeds jegens ons zelf verplicht
de esthetische berekeningen van den geest niet te doen smoren de hartsgenegenheid,
die we in ons omdroegen en altijd weer ondervinden kunnen jegens deze kunst, die
vol spanning was in leefdrang en een eeuwigen schat bergt van ontroeringen. Breeder
gezien, kan de bestendige waarde als gewichtig verschijnsel in de geestesbeschaving
begrepen worden. Het is echter bij de innerlijke nadering tot een kunstuiting allereerst
niet om het jaar, ook niet om de eeuw te doen, en in werkelijkheid als men de zaken
van dichtbij, dat is in afzondering, betuurt, blijft het versje van Huyghens over de
fictie van het Nieuwe jaar altijd van juisten zin.
Maar in de golving van den Tijd, plaatsen wij de bakens van den Duur, in onze
behoefte aan ordening en harmonie, die tot overweging aanzet, het begrip verheffen
en verruimen kan.
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En waar wij dan allengs meer verwijderd raken van de vorige eeuw, die om haar
tweede helft haar beteekenis zal handhaven in de geledingen van tijdorden, schouwen
we onwillekeurig terug naar weer andere, die eraan voorafgingen, de eeuwen die
ook tijdperken van grootheid in de wereldcultuur waren.
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Herinneringen aan Spanje
door B.P. Wiggers van IJsselstein
met foto's naar teekeningen van D. Wiggers
Toledo.
Gelijk de bewoners zijn ook de steden van Castilië stroef en ernstig van uiterlijk.
Naast het kleurige Sevilla, dat indruk geeft als van een getooide bruid - zonnige lach
om de lippen, geur van oranje omgeeft haar - naast Sevilla met haar Giralda, den als
tot uitdrukking gekomen geest der bevallige, vroolijke bevolking; naast Cordoba met
haar verleden van rijkdom en ernst, grootheid, kracht en wijsheid, naast deze twee
karaktervolle steden, staat Toledo met haar marquant uiterlijk, gelijk aan een stroef,
zwijgend krijgsman, tot aan de tanden gewapend, op de dorre, naakte rotsen; gelijkend
het beeld van den Spanjaard van Castilië: de hand behoorend bij het zwaard, de
gespoorde voet in den stijgbeugel.
In de tijden van heden zijn wapenrustingen nutteloos en de harnassementen in
musea zijn voor ons nietszeggende, doode dingen. We bewonderen den wapensmid,
we peinzen over het stalen lichaam dat het stalen kleed droeg, maar het beeld blijft
vaag en ver af, het is als een verbleekte teekening van vroeger dagen tusschen de
bladeren van een hedendaagsch tijdschrift. Zulk een indruk maakt Toledo niet.
Wanneer gij staat aan de ruige, steenbleeke oevers van de diep onder u stroomende
Taag, van aangezicht tot aangezicht tegenover de oude Alcantara-brug, zwaar van
borstwering, ter weerszijde hare geweldige poorten, als de rotsen verweerd en stug
van uiterlijk; wanneer de kleine, geringe figuren: karren bespannen met muilen,
meest vier of zes in aantal, de binnenpoorten in vaart uitdraven; of menschen, kleine
stippen gelijk, gehuld in wijden mantel, den witten heirweg beklimmen of, wiegend
in het zadel kleine bonte figuurtjes op ezels onder de hooge poort gaan, dan voelt
men de eeuwen als wegzinken. Als daarboven het machtige silhouet rijst van Toledo,
een grijze, gekanteelde massa gelijk als ware het een grillig gevormd vervolg van
de steile rotsen waarop het staat; dan wordt alle bleeke verbeelding als het ware leven
ingeblazen, de in mantels gehulde figuren ze worden krijgslieden in dreunende
wapenrusting, de bespannen muilen trekken, voortgejaagd in daverende vaart, vreemd
oorlogsmateriaal - want niet in brokstukken, versteld en onherkenbaar staat Toledo
voor u, maar waar ge midden in staat, te midden waarvan ge u beweegt, waar ge met
uwe kleeding, met uwe kennis, met uw denken van heden in staat - het is het Toledo
van wapenrustingen en krijg. Niet is hier en daar een met zorg gespaard buurtje, een
met piëteit hersteld gebouw, vreemd en dood staande te midden der bekende dingen
van deze dagen ingericht naar onze behoeften; niet zijn er bleeke overblijfsels,
aangegaapt door vreemdelingen, bestudeerd door geleerden, overblijfsels die wel is
waar hoog genot kunnen schenken, maar die niet de emotie kunnen wekken dat we
met den trillenden draad der historie er aan zijn verbonden; dergelijke resten zijn
gebroken en geschonden schakels, vol zorg bewaard en bespaard, maar zoo is Toledo
niet. Toledo behoort onder die steden die fascineeren doordat ze niet een verwrongen
en uiteengerukt beeld, maar doordat ze zichzelf geven zooals ze waren in de tijden
van hun grootheid. Wel is het Toledo van thans ontdaan van alle pracht en praal, is
het slechts het geraamte van de groote krachtfiguur die het eens was, maar de muren
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waarlangs onze hand strijkt, het zijn de muren van weleer; wel zijn de paleizen van
Toledo woningen van armen geworden, maar de gebeeldhouwde poorten gesloten
met kopergeknopte en bronsversierde deuren, het zijn dezelfde waardoor de
tulbandgedekte, in kostbare gewaden gekleede Moor binnenging. Almachtig was
toen Toledo, groot onder

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 20

376
den rusteloozen ijver, groot onder den klaren geest der alles overwinnende Saracenen.
Terwijl heden, uit de diep beneden stroomende Taag, die als een gordel de stad
omringt, het water, door ezels beladen met zakken, naar boven wordt gebracht,
vroeger slaven af en aan de hooge rotstrappen gingen, de kruik op den schouder, om
Toledo van water te voorzien, daar was het in de tijden der Mooren een molen waarvan
het waterwiel 90 voet hoog reikte, die 900,000 emmers water dagelijks

GEZICHT OP TOLEDO MET DE ALCANTARABRUG OP DEN VOORGROND.

binnen de stad bracht. Waar Grieken een standbeeld oprichtten (zegt een oude
spreekwijze) Christenen een kruis, daar bouwden de Mooren een watermolen. Zoozeer
wisten ze water te waardeeren en brachten het in zulk een overvloed binnen hun
bereik, dat, naar overlevering, toen een der Moorsche vorsten zijn zomerpaleis liet
bouwen, hij het water van uit de bergen in een bekken liet binnenvloeien; van uit het
bekken stroomde het, zoodanig geleid, binnen het paleis, dat het naar beneden stortend
den als levenden, bewegelijken muur vormde van des vorsten statievertrek.
Meermalen waren de nauwe straten van Toledo ter weerszijde de hooge, meest
raamlooze muren, zich kronkelend opdat de bewoners in tijden van nood zich beter
zouden kunnen verdedigen, vol oorlogsgewoel, en eenmaal werd er de groote strijd
uitgevochten waar de Mooren, door verraad der verdrukte Joden, in overhaaste vlucht
zich spoedden over de oude brug; toen werd het Christen-kruis binnen de muren van
Toledo gedragen. Toen werden de oude, schoone moskeeën hervormd, verrees de
groote kathedraal triomfeerend over stad en volk en Toledo kreeg een ander, een
tweede aangezicht.
Oppermachtig heerschte de kerk; het marktplein Zocodover, vol handelsrumoer
en vreemde feesten, het veranderde van aanzien onder den fanatieken greep der
geestelijkheid. Het zwaard der kerk van Rome verving de alomberoemde Toledosche
kling. In weergaloozen rijkdom verrees kerk na kerk in prachtige gothiek; in de
kloostergangen, blank van marmer, gingen bisschoppen en prelaten in gewaden van
brocaat, schitterden in scharlaken; maar het machtige Toledo verstikte in dien
machtigen greep, welvaart verliet de muren, en als zoovele andere schrom-
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pelde de groote Moorenstad tot een kolos zonder ziel. ‘De navel van het schiereiland,
de kroon van Spanje, het licht van de wereld, vrij van den tijd der machtige Gothen
af,’ zoo noemt een van Toledo's zonen, Padilla, de stad die nu daar staat alsof
eeuwendurende dwang haar kloppend wezen heeft doen verdooven.
We leunden over de zware borstwering der Alkantarabrug, die met een enkelen
koenen boog zich strekt boven de diepe, krachtige Taag. We doorliepen de tallooze
nauwe,

TOLEDO. ALCANTARABRUG.

bochtige, slecht geplaveide wegen, waar nooit voertuigen ratelen en alles per ezel
wordt vervoerd. Een van deze straten is winkelstraat, die als een vreemde ader de
stad voor een klein deel doorsnijdt. Onaanzienlijk zijn echter de winkels en bescheiden
de koopwaar. Een enkele buiging in de straat en we zijn weer in de eeuwen van
weleer. De alle naar omlaag leidende straten voeren voor een groot deel naar de twee
bruggen, de Alcantara en de San Martin. Rondom Toledo is het een woestenij.
Schaarsch zijn er de olijvenhoven en wijngaarden. Eenmaal waren de oevers langs
de Taag vol schoon geboomte; het werd gekapt, verzonden en gebruikt om de nieuwe
stad Madrid van hout voor hare huizen te voorzien. Nu verrijkt een enkele boom het
silhouet der glooiend liggende bergen, goudgeel van kleur, doorgroefd met
goudaderen, met blauwig sphaat, met glanzend mica en kwarts. Kaal en doodsch is
de rotsbodem, maar hoe aangrijpend schoon in hun droefheid zijn de bergen rondom
Toledo.
In den avond strekken zich de golvende ononderbroken lijnen van den keten der
Guadarama tot aan den gezichtseinder, geen boomenkruin wiegt in den avondwind,
geen vogel zingt zijn lied, maar voetstap na voetstap stijgen de heerlijkste geuren,
geuren niet na te speuren van waar ze komen; wanneer ik aan Toledo denk, zal ik
altijd aan dien kruidengeur moeten denken en aan de zon, die zonk in gloed over de
wijde eenzaamheid. Tegen het licht, dat bleekte tot groengoud, stond Toledo's silhouet
in violetten schijn. Zoo geweldig schoon was toen Spanje's meest romantische stad,
zoo
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grootsch haar starre omgeving, dat ons - nadat we in de schemering naar de oevers
der Taag waren gedaald (de lichten van kleine hutten weerspiegelden erin), nadat
we waren gegaan door de enge straten, en onder het heldere lamplicht ons avondmaal
nuttigden, - toch het groot-geziene als het meest reëele voor oogen stond.
Zoo dwingt Toledo tot droomen en staat het naar waarheid in herinnering als een
reusachtig museum onder blauwen hemel. Haar cathedraal rijst in trotsche gothiek
boven de stad. Ontelbaar zijn de schatten er geborgen, de prachtige kapellen, de rijke
detailversiering. Uren kan men blijven en bewonderen onder het kleurige licht der
prachtig gebrande boogvensters. Het is stil onder de hooge gewelven, een enkele
figuur bestijgt de trappen van het altaar: een geestelijke die er even vertoeft; een
vrouwtje gaat met kleppende muiltjes, haar mandje aan den arm, binnen de kerk ze slaat even de tip van haar doek over 't hoofd (vrouwen mogen niet ongedekt hier
komen), knielt of buigt voor 't altaar en verdwijnt weer door een tegenoverliggende
deur; ze nam haar naasten weg naar huis misschien.
De gewelven van Toledo's cathedraal rijzen niet zoo hoog als die van Sevilla, maar
waarheen men ziet, er zijn schatten geborgen. Helaas detoneert een onwaardige
barokversiering, aangebracht achter het koor, maar wanneer men naar boven ziet en
het oog volgt het langzaam afnemend, kleurig licht, dat, lager komend, zich diffuus
aaneensluit tot een half-duister, en wanneer in dat gebroken licht de schoonheden
der zoovele kapellen tot u komen, dan is Toledo's cathedraal wel de kroon van Toledo.
Haar capilla mayor, die van Santiago, die der Reyes Nuevos, zijn prachtig; de banken
in het koor intarsia van de fijnste kunst, de jaspis en albasten zuilen, die de albasten
zoldering dragen, het beeldhouwwerk - alles is overweldigend mooi. Ook de sala
capitular met haar prachtige portaal, met de artesonade zoldering en marmer
ingelegden vloer, is ernstig en schoon. De statige ruimte van de kapittelzaal, men
gaat ze door met het beklemmend gevoel, dat alles slechts vluchtig kan worden
gezien. Onder deze kerk is een chrypta; 88 zuilen dragen de laag gebouwde zoldering.
Zulk een krypt heeft door haar mystiek duister en de algeheele afwezigheid van elke
versiering, iets wonderbaar aantrekkelijks.
Gaat men door een van de schoone poortingangen dezer imposante cathedraal,
dan onmiddellijk regent het zegewenschen op uw hoofd van ellendige, treurige
bedelaars, die gehurkt zitten op de trappen. Klagend houdt de een u zijn verminkte
hand voor, de ander staart u met blinde oogen in 't gelaat: een koor van jammer,
waaraan ge niet weet te ontsnappen. Hier was het de eerste maal, dat het bedelen in
Spanje onze beklemdheid opwekte. Niet voornamelijk om het veeleischend en lastig
opdringen van de helaas terugstootende ongelukkigen, maar om het feit, dat de
overheid niets doet hen een menschwaardiger leven te verschaffen.
Het bedelen in Spanje is niet, als ten onzent, een schande, en zij die geven doen
een godewelgevallig werk. Maar de grootste oorzaak dat steeds zich zulk eene
opeenhooping van ongelukkigen aan de kerkdeuren verzamelt, moet worden gezocht
in het drukke vreemdelingenverkeer. Degenen, die in rijkdom zich het genot van
reizen kunnen verschaffen, hun hart schrikt bij het zien van zulk een tegenstelling,
en men geeft - ofschoon verstandigen aarzelen, en terecht. Maar ook vroolijke, kleine
bedelaars heeft Toledo. Zoodra eenig voorbijganger eenigszins afwijkt in
kleederdracht, loopen ze hem terzijde en wijzen hem een der merkwaardigheden van
de stad; daar er zeer vele bijzonderheden zijn en Toledo niet groot is, vindt men
allicht iets in de nabijheid. Men wijst u iets en vervolgt onmiddellijk: ‘una perita,
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signori?’, en herhaalt die vraag in alle talen der wereld. Toch gunt men gaarne den
vroolijken schooljongens hunne ‘perita’, wanneer ze u terechtbrengen in de
verwarrende straten der stad. Op deze wijze kwamen we ook in de voormalige moskee
El Christo de la Luz.
Naar de legende luidt, werd een sedert den Gothentijd ingemetseld kruis dáár weer
uitgegraven; de kleine lamp ervoor was nog brandende. Het paard van den grooten
cid knielde ervoor, toen hij zegevierend de stad binnenreed. Onaanzienlijk en vervallen
van

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 20

379
uiterlijk, waant men er binnen niet die gracieuse hoefijzerbogen, die venstertjes,
gedekt door marmeren platen, welke geheelk à jour bewerkt zijn. Aan deze kleine
moskee grenst een der stadspoorten, de Puerta del Sol, dateerend uit de middeleeuwen.
Van de transen af ziet men ver over de dorre, goudbruinkleurige golvende bergen,
waarover als witte lijnen de breede heirwegen zich strekken, waar de eenzaamheid
bij tijden zal worden onderbroken, wanneer uit het volk reizigers in kleurige
kleederdracht, op hun ezels gezeten, de karabijn op den schouder, andere
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dorpen of steden wenschen te bereiken.
Aan de steile helling, die afloopt naar de Taag aan het einde der stad, staat de San
Juan de los Reyes, gesticht door de katholieke koningen na hun overwinning bij
Toro. Daar echter bij de overwinning van Granada deze stad vorstelijke hoofdplaats
werd, is deze kerk nooit tot een eind gebracht. Door schilderachtige ligging, door
eenvoud en mooien poortingang, maakt deze kerk uiterlijk een harmonischen indruk.
Binnen is het dwarsschip overrijk aan in witte kalksteen uitgevoerde ornamenten en
beelden. Zwaargevleugelde adelaars dragen groote wapens, spelende kinderfiguren
versieren de wanden in blijde lichtheid en maken de heldere ruimte bijna meer
gelijkend op een feesthalle, dan op een bedehuis. Van terzijde komt men in de
kruisgangen van het klooster der kerk. Heerlijker gothiek is in Spanje wel niet te
vinden.
Helaas brengt de restauratie weer nuchterheid, maar weldra vergeet men dat en
kostbaar glanst het blanke marmer van de schoongevormde gewelven. Pijlers, bogen,
wanden, alles is in de zuiverste en nobelste gothiek. De vensters zijn luchtig en sierlijk
en tallooze kleine figuren van vorsten en heiligen vullen de ruimten tusschen de
bogen en elk figuur is een kunstwerk. Deze kruisgang omsluit een verwaarloosden
kleinen hof. De precieuze rijkdom van deze eenzame en verlaten kloostergang vormt
wel een tegenstelling hiermede. In verbeelding bevolkten we weer het klooster, zagen
er de machtige kerkvorsten, de wanden op feestgetij behangen met kostbare tapijten.
We zagen den wierook omhoog dwarrelen langs de wanden der kerk en Ferdinand
en Isabella in heerlijk gekleurde gewaden traden binnen de ruimte, geleid door
priesters in carmozijn, roode en violette mantels. De zon schijnt in den welverzorgden
hof. Ook nu scheen de zon, maar de praal, die van de wanden straalde, leek een
onecht en vreemd ding. Wel ligt de tijd van Toledo's
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grootheid ver achter de tijden van heden.
Buiten gekomen, waren we weer in geheel andere wereld: maar toch ook niet een
met wereldsch verkeer. Geen rijtuigen, het gemis van alle rumoer daarvan geeft aan
de oude Spaansche steden iets verlatens en stils; geen modieus gekleeden, geen groote
magazijnen hier, met hun veelal leelijke nutteloosheid, geen vervoermiddelen of
instellingen van hygiëne. Het stof wolkt hoog op in Toledo door den scherpen wind,
schapen en geiten gaan in troepen door de nauwere straten, beladen ezels versperren
den doorgang. Arm is nu Toledo, en de machtige San Martin-brug, - die als het ware
uit de Taag oprijst - met haar vijf bogen, haar zware verdedigingstorens, is geworden
als een monument en is niet meer een noodzakelijkheid. Maar hoe vervallen ook,
toch accommodeeren zich hier de gedachten tusschen het heden en verleden snel,
terwijl in die steden, wier vooruitgang als een gaping doet ontstaan tusschen het toen
en nu, een overbrugging der fantaisie van de oude monumenten tot de moderne
instellingen bijna een onmogelijkheid wordt. Toledo is vervallen, niet veranderd, ze
is geworden van een jeugdig, rijk en oppermachtig vorst tot een weer- en haveloos
oud man, maar tusschen gaten en rafels, in alle overblijfselen is de vorstelijke afkomst,
hoewel ontdaan van pracht, nog herkenbaar en ongerept.
De Santa Maria la Blanca en de Synagoge del Transito, beiden in den bevalligen
mudejarstijl hebben prachtige resten. De lage achthoekige zuilen, die in de Santa
Maria la Blanca de 28 fijnversierde hoefijzerbogen dragen, hebben
rijkgeornamenteerde kapiteelen, die aan perzische motieven schijnen ontleend. Blank
licht schijnt tusschen de blanke pilaren en op den hellen grond, alles vangt licht en
kaatst het terug zoodat de schaduwen als doorschijnend zijn.
De Synagoge del Transito is met heerlijke arabesken en friezen versierd, de
zoldering in cederhout met ivoor ingelegd. Aan de wanden dezelfde kleine
vensteropeningen als in de El Christo de la Luz. Het zachte licht valt door het fijn
uitgebeiteld marmer dier openingen. Eens verkondigden hier machtige Rabbi's de
wet en waren de Joden heer binnen de muren van Toledo. Later werd dit bedehuis
gewijd aan de heilige jonkvrouw.
Op Toledo's hoogste punt ligt het Alkasar, eens woning van den grooten Cid.
Tweemaal werd dit gebouw door brand vernield en door herstelling en, later, geheelen
wederopbouw bedorven. Van uit de bergen is het groote vierkant een hinder voor
het prachtig, fijn silhouet der stad. Wel heeft het mooie deelen, het patio met de
dubbele korintische zuilengalerij is indrukwekkend om zijn prachtigen eenvoud, de
trap aan de zuidzijde grootsch door zijn edele verhoudingen. Van nabij gezien
imponeert het geheel met zijn groote hoektorens en geweldige muren, maar op een
afstand detoneert het vaste blok tegen het spitsgetopte, kantwerk gelijkende profiel
der grauwe stad.
Op een der eerste dagen van Mei viert Toledo feest. Van den vroegen morgen af
trekt de geheele bevolking, naar het schijnt, de bergen in, naar de Hermitage de
Nuestra Senora de la Cabezza. De stoffige weg is vol wandelaars, beevaartgangers.
Honderden muildieren trokken de wagens der feestvierenden. Alles was met groen
versierd, de inzittenden lachend en zingend. Te paard, op ezels, soms twee figuren
op een ezel, reed men den langzaam stijgenden weg. Hier en daar stonden kleine
kramen waar versch en koel water te koop was en waar men den landwijn uit de
lederen zakken schonk. Den grooten weg volgend kwam men in de bergen en
geleidelijk werd die groote weg al voller en voller, stoven wagens met vier en zes
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muilen bespannen ons voorbij in vaart, groote omhoogdwarrelende stofwolken
achterlatend. Ook de wandelaars, jongen en ouden, stootten met de voeten het fijne
zand voor zich uit; alles blonk in de zon en was overtogen met het witglanzende stof.
Hoe meer we de hermitage naderden, verborgen tusschen de rotsen, des te
menigvuldiger werden de kraampjes, tafels, wagens, waar koopwaar luid werd
aangeprezen. Water allereerst, dan vruchten, wijn, brood, koek, gebrande en gezouten
boontjes en erwten, bontgekleurde doekjes en vlaggetjes, kleine snuisterijen en kleine
klokjes van gebakken aarde als herinnering aan het klokje
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van den hermiet, dat door alle jonge handen werd geluid als goed voorteeken en dat
we in de verte al hoorden kleppen zonder ophouden. Bij wending van den steeds
stijgenden weg stonden we opeens voor het feestterrein; het verwarde gegons, dat
we reeds lang hoorden, werd ons nu duidelijk. Duizenden waren hier bijeen en
drongen naar de kleine kapel, die als hing tusschen de rotsen. Bont glansden de
sinaasappelen, de kleine vlaggen en doeken, bont
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was de menigte en alles was in beweging, leven, licht en kleur. Straf stak de zon,
hoog wolkte het stof en het gansche gewemel bewoog zich op den weg tusschen de
steile rotsen en de hermitage. Op dezen feestdag was de helling der bergen één
wriemelende kleurmassa waaruit steeg één duizendvoudig geluid. In en uit de kleine
kapel stroomde de menigte, lachend trok het jonge volkje aan het touw. Gedrongen
tusschen deze vrolijke menigte, dachten we of zoo misschien eeuwen geleden het
beeld was geweest van den acropolis op feestdag. Vol kooplui, die de offergaven
aanprezen, vol vroolijke tempelgangers, vol helder geluid en helle kleuren.
Tegen den middag keerden we terug naar Toledo, langs een smal pad, dalend
tusschen de rotsen in de schaduw, eindigend aan den zandigen oever van de
diepliggende Taag. Reeds zagen we in de duisterliggende diepte platte roeibootjes
varen af en aan met huiswaartskeerenden. Het geleek een mythologische schilderij,
voorstellend Charon geroepenen de rivier overzettend die daarna den berg der zon
mochten beklimmen. Het pad waarop we liepen was vol en steeds sneller liep men
ons voorbij om vlug bij de bootjes te zijn, Aan den oever gekomen was het dringen;
ter weerszijde zag men op tegen de in schaduw liggende, steile rotsen, waartusschen
de Taag. Het eigenaardige schilderij was verdwenen. Als gewone menschen stonden
ook wij geduldig te wachten om overgezet te worden, de mystieke Charons waren
weer gewone, vroolijke roeiers, blij een goeden dag te hebben. De Taag lag weliswaar
in schaduw, maar had zijn geheimzinnigheid verloren. Eindelijk kwamen we aan de
overzijde om naar Toledo op te klimmen. En al klimmend overstelpte een kinderschaar
alle wandelaars met borstel in de hand en de vraag op de
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lippen u te mogen afschuieren. Geheel overpoederd, liet men zich een kleine veeg
welgevallen en lokte men alzoo een: ‘una perrita signori’ uit. Maar men was in
feeststemming, men gaf zijn perrita's, men liet zich honderdmaal afschuieren en kwam grijs bestoven in zijn hotel.
In den avond zaten we op het marktplein, het vroolijke karakteristieke Zocodover,
voor een met koper berand tafeltje als waren we in Parijs. Maar de aanblik van het
Zocodover

BUITEN TOLEDO.

is een geheel andere dan die der boulevards van de wereldstad. Rondom het vrij
groote, zonnige plein een zuilengalerij: oud zijn er de gevels en geheimzinnig donker
de nauwe straten die op het plein uitkomen. Bontgekleede meisjes uit het volk staan
te babbelen, te wachten bij de bron of liever bij het bekken waar het water invloeit.
Een helblond ventje, het zijden haar geknipt à la Velasquez, schoof schuchter telkens
voorbij; hij trachtte te kijken en te ruiken wat op ons tafeltje hem begeerenswaard
geleek. We boden hem een suikerklontje dat hij met bevallige gracie aannam, terwijl
hij met een lichte buiging bedankte. Al voorzichtig en tersluiks lachend knabbelde
en likte hij aan zijn klontje, heen en weer loopend in wiegenden danspas. Toen het
verdwenen was, groette hij dankbaar: ‘me gusta biëne’. Hij zei het zoo, dat hij er een
tweede klontje mee verdiende. Zoo huiselijk eindigde onze laatste avond in Toledo.
Toen we den volgenden morgen naar Cuenca zouden gaan en langs de groote
trappenreeks tot het station gedaald waren, zagen we nog een laatste maal om en
naar boven. Weer verzonken toen in onze gedachten de eeuwen in het niet en de
oude moorenstad rees weer in al haar onverzettelijke kracht voor ons geestesoog.
Weer waren we verwonderd onszelf onder de geweldige poorten en over de zware
brug te zien gaan, die brug, wier historie zooveel grootscher en belangrijker is dan
die van de meeste vreemdelingen, die de thans onversterkte en ongesloten poorten
binnentreden.
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Ceramische kunst in den Indischen archipel
door J.E. Jasper.
Het aardewerk was op Java al lang vóór de komst der Hindoes bekend. Of de techniek,
de vormen door de Javanen gedeeltelijk van hen zijn overgenomen, valt te betwijfelen,
al duidt een enkele voorwerpsnaam op vreemde afkomst.
In dien tijd waren de Hindoes wel meesters op architectonisch gebied. Voorbeelden
zijn er op Java te over, die er prachtig op wijzen, hoe deze bouwkunstenaars met
energiek willen en bewonderenswaardig technisch vernuft heerlijke tempels, rijzige
beelden uit immense brokken steenen hebben weten te scheppen*)

OUD-HINDOESCHE, STEENEN KOENDI (AANWEZIG IN HET BATAVIAASCH MUSEUM).

Hun ceramische kunst blijft echter buiten de aandacht. Van hun aardewerk uit den
Javaanschen tijd van ettelijke eeuwen vroeger is alleen de koendi bekend. Een
waterkruik, eenvoudig van vorm, buikig, met langen, nauwen hals en korte tuit.
Zonder eenig ornament. Niet alleen een gebruiksvoorwerp, maar tevens een met den
godsdienst verband houdend attribuut, dat men Brahma of Çiwa als Batara Goeroe
in de linkerhand gaf. Ze is het eenige gebruiksvoorwerp van den kluizenaar, die het
meeneemt naar de verre woudbron, om het met drinkwater te vullen. Ze is 't symbool
van het kluizenaarschap. De heer Dr. Groneman schrijft mij, dat ook de aan de tjandi
Brahma te Parambanan afgebeelde monniken, volgelingen van Batara Goeroe, dit
attribuut voeren.
Den Hindoeschen naam koendi vindt men terug in het hedendaagsche woord kendi,
en ook de vorm van het tegenwoordige voorwerp doet sterk denken aan dien van de
Hindoesche kruik.
Toch moet de vervaardiging van aardewerk in Nederlandsch-Indië als iets zuiver
Indonesisch worden beschouwd, de huisvlijt van zeer oude, primitieve volken, een
voor het dagelijksch leven hoognoodige handenarbeid, waaruit zoetjes aan het
*) Zoo b.v. de Boeroeboedoer, de tjandi's Mendoet, Parambanan, enz.
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versieringsontwerp ontstond en welks producten geen vormwijziging hebben
ondergaan door den invloed van den toenmaals reeds vrij uitgebreiden importhandel
van Chineezen.
Antieke schotels, borden, kommen, dikwijls van verglaasd aardewerk,
waarschijnlijk van China afkomstig, solieder afgewerkt en in ieder geval van beter
materiaal gemaakt, dan de inheemsche voorwerpen, zijn in geheel Nederlandsch-Indië
verspreid aangetroffen. Als luxe-dingen waren zij bij de bevolking der meest
geïsoleerde streken nog al gewild, en zoo is uit afgelegen dorpen en gehuchten door
Indische antiquaren heel wat oud-Chineesch aardewerk bijeengegaard.
In het Alfoersche gebied van Celebes werden, toen het heidendom er nog algemeen
verbreid was, verglaasde borden en schotels
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den doode in het graf meegegeven.*) Tampajans of martavanen van Chineesch maaksel
hebben onder de Dajaksche bevolking van Borneo nog altijd groote waarde. Hier en
daar op Java worden door bijgeloovigen oude, aarden kommetjes als reliquiën
bewaard, wijl zij de eigenschap bezitten, aan gewoon drinkwater sterke geneeskracht
te kunnen geven.
In het Bataviaasch museum komt in een niet onbelangrijk deel van de
archaeologische verzameling een oud-Chineesche schotel met Arabische inscriptie
voor.

AARDEWERK UIT BONTHAIN (ZUID-CELEBES). RECHTS EEN WANGIENG (WATERKRUIK), LINKS EEN
ADEMÈNG-ASELIE (HOUDER VOOR SPOELEN EN SPOELKOKERS).

En uit het werk van W.P. Groeneveldt: Notes on the Malay archipelago and
Malacca, compiled from Chinese sources, citeer ik hier: ‘The people of this country
(Java) are fond of Chinese porcelain with green flowers’ (pag. 53). ‘Formerly they
(the people at Bandjermasin) used plantain leaves as plates, but since the trade with
the Chinese, they have gradually begun to use earthenware’ (pag. 107). Voor de
Molukken (1619) heet 't: ‘When a girl marries, they buy large quantities of Chinese
cups, which they paint outside; rich people buy many hundreds to show their wealth’
(pag. 119). Zelfs met de Timoreesche bevolking werd handel gedreven in Chineesch
aardewerk.
De vraag, of de Javanen als de meest ontwikkelden van de Indische volken, vroeger
de kunst van het verglazen verstaan hebben, moet bijna zeker ontkennend worden
beantwoord. Er is geen enkel voorwerp uit den meest glorieuzen tijd van Mådjåpait
gevonden, dat met eenige beslistheid zou kunnen wijzen op de toepassing van een
dergelijke techniek. Trouwens, aan het opbrengen van glazuur behoort een
nauwkeurige behandeling van de grondstof vooraf te gaan. De soliditeit van het
product dient toch eenigszins in overeenstemming te zijn met den aard van deze
bizondere techniek. En de kleibewerking in Nederlandsch-Indië is even primitief
gebleven, uitgezonderd in sommige centra van ceramisch bedrijf, waar ook nu nog
aan de bereiding van de grondstof de noodige zorg wordt besteed.
Ondanks de zeer gebrekkige techniek zijn zoowel uit ouden, als nieuwen tijd
specimina van Inlandsche pottenbakkerskunst bekend, welke de wenschelijkheid
*) In Alfoersche tiwoekars, steenen lijkkisten, in de Minahassa, heb ik dergelijke borden en
schotels aangetroffen.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 20

aanduiden, dat aan dezen tak van nijverheid een hoogere ontwikkeling worde gegeven.
Vorm, versiering van het voorwerp zijn bijna altijd in overeenstemming met den
aard van het materiaal. De opbouw wordt verricht met fijne, lenige vingers, die als
van zelf de klei behandelen naar dier aangevoelde eigenschappen.
Men krijgt bij het zien werken van den bekwamen Inlandschen pottenbakker den
verrassenden indruk, dat de vorm met zichtbare, knappe wording groeit uit sekure
vingerbewegingen. De hals van een kruik b.v. verlengt zich vernauwend, met het
frappante effect, alsof de nijvere met het gemak van een toovenaar de buis tusschen
duim en wijsvinger uitrekt.
Biedt de steeds kleiner wordende opening den vingers geen voldoenden doorgang
meer, dan wordt de druk aan de buitenzijde van den halswand uitgeoefend met de
handpalm, die zich rondt naar het voorwerp.
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Het egaliseeren, pleisteren van kendits of sierende lijsten heeft plaats met een prettig
aandoende vaardigheid.
Niet alleen de routine, maar ook de artistieke Schwung in uitvoering treedt bij het
werk duidelijk naar voren, en het is dan, alsof de nijvere de door evene kneding zoo
licht in vorm veranderende grondstof met gemakkelijke vingerbewegingen volkomen
weet te beheerschen.
Vreemd is te noemen, dat de Inlander bij het bestaan van die voor de ontwikkeling
van het handwerk gunstige factoren er weinig aan gedacht heeft, om, zoo hij dan
toch weinig voelde voor glazuur, als van het ingevoerde aardewerk, meer zorg te
besteden aan de behandeling van het materiaal. Er zijn er, die beweren, dat het
vaatwerk opzettelijk poreus gehouden wordt, om er het water gemakkelijk in te
kunnen verkoelen. Maar dit zou dan toch alleen gelden voor kruiken, martavanen,
e.d.*)

AARDEWERK VAN LANGKAT (SUMATRA'S OOSTKUST). RECHTS EEN KENDI (KALABAS-VORM), LINKS
EEN KENDI PRATOELA.

Altijd heeft de pottenbakker zich tevreden gesteld met het simpele resultaat van
onvoldoende menging van het materiaal.
Aan de keuze van kleisoorten wordt wèl eenige aandacht gewijd. Men zoekt de
grondstof op bepaalde sawahplekken, in bekende gedeelten van heuvelachtige
terreinen, nabij rivieren. De Bataks bij het Toba-meer graven door steenachtige lagen
heen diepe holen in den bodem, om de beste klei-vindplaatsen te kunnen bereiken.
Het bedrijf levert daardoor voor de dikwijls onverschillig werkende verzamelaars
het gevaar op, om onder neerstortende massa's aarde en steen bedolven te raken.
Gewoonlijk heeft de menging van klei met zand plaats door het kneden met de
handen, het betreden met de voeten, of het stampen met lichte, houten staven.
De draaischijf is volstrekt niet overal in gebruik. De allereenvoudigste manier van
werken is, om geheel uit de hand een globalen voorvorm te kneden, gelijk b.v. in
Zuid-Celebes en in een gedeelte van Sumatra gedaan wordt, waar de leembewerkster
*) In Noord-Celebes worden de pas gebakken, nog warme voorwerpen met een op een stok
gestoken klomp boomhars bestreken, om de poreusheid ervan te verminderen.
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de klei op haar schoot behandelt. De techniek brengt mee, om dan de grondstof iets
vochtiger, soepeler, gemakkelijker kneedbaar te nemen, hetgeen weer tot gevolg
heeft, dat de vorm na elk stadium van bewerking in den wind dient te worden
gedroogd. Bij het uitdijend bekloppen, dat nu volgt, bedient men zich van houten
hamers en platte steenen. Na herhaalde droging groeit dus door de toepassing van
deze systematisch-fragmentarische bekloppingsmethode de vorm slechts langzaam
tot de gedaante, welke het te bakken vaatwerk definitief hebben moet.
De Bataks slaan het materiaal zóó dun uit, dat de wanden van het uit klei gevormde
voorwerp met stokjes gesteund moeten worden, welke men aan den binnenkant op
den bodem steekt, en waarmee het ineenvallen van den geheelen vorm voorkomen
wordt.
Het meest wordt de draaischijf op Java gebruikt, waar dit met handen en voeten
in het rond te bewegen werktuig onder den
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naam van prebot bekend is. Maar ook hier onderscheidt men het werk in phasen, van
de rechtstreeksche, dadelijke vorming. In het eerste geval geeft dikwijls de toon van
een voet de matige draaiïng aan het wiel, wordt het aanvangsmateriaal kleffig-zacht
en vochtig gehouden, zet men den vorm op door aankleving telkens van kleiworsten,
ondergaat het voorwerp na droging nog een tweede, derde bewerking van bekloppen.
In het tweede geval vereischt de techniek meer aandacht, worden het bewegen
van de draaischijf en het vormen niet door één en denzelfden persoon uitgevoerd,
heeft het materiaal fikschere kneding noodig, bij grootere, centrifugale draaiïngskracht,
ontstaat het voorwerp op de schijf, zonder dat de toepassing van nadere beklopping
noodig is. De klei moet hard zijn, doch tevens niet zóó droog, dat zij niet kneedbaar
is, en ook niet zóó vochtig, dat het voorwerp zich niet staande of onveranderd kan
houden. In 't kort: deze techniek, in een gedeelte van West-Java in toepassing, is voor
den bekwamen pottenbakker bestemd
Nergens kent de bevolking ovens voor het behoorlijk bakken der vormen. Men
plaatst deze eenvoudig op elkaar tusschen stroo, lichte stukken hout, e.d. en steekt
den brandstapel aan.
Ziedaar globaal de gebrekkige methoden van den Inlandschen pottenbakker
beschreven, die desniettemin verdienstelijke proeven van ceramische kunst weet te
maken.
De wijzen van versiering zijn velerlei. Eerstens moet hier gewag gemaakt worden
van de uitvoering van een zeer logisch denkbeeld, n l. om het vlak van een nog
zachten wand met een puntig stokje te begriften. Men ziet daarbij vaak de toepassing
niet alleen van een rationeel verdeelingsprinciep, maar ook van de opzettelijke idee,
om door bizondere teekening de lijnen van het bolle vaatwerk ietwat te verslanken.
Uit vele voorbeelden blijkt, dat de artistieke opvatting van den primitieven werker
wel degelijk, zij 't misschien onbewust, op dat doel gericht is. Deze manier van
ornamenteeren dateert al van heel ouden tijd. Ik ben zoo gelukkig geweest, boven
op de hellingen van den Ardjoenå nabij de tempelruïnen van Indråkilå eenige
Mådjåpaitsche martavanen te vinden, die op de hierboven omschreven wijze versierd
zijn. Ze zijn zwaar, log, groot, eenvoudig-cylindrisch gevormd, met vrij dikken rand
en zich welvenden bodem. De echte, oude martavanen dus, bestemd, om gedeeltelijk
in den grond begraven te worden!
Ze bevatten langs den bovenrand sierlijk gestileerde, naar beneden spitsende
toempals, luchtigjes, maar raak in de klei getrokken. Wat gaf die eenvoudige, maar
knappe teekening eene bizondere bekoring! Hoe edel werd het ensemble door dien
breeden ring van gebloemde spitsfiguren!
De ornamentlijnen moesten met vaste hand ingegrift zijn! Geen weifelend krasje!
En ook nergens de akelig-sekure gelijkheid van chablonen-motieven te bespeuren!
Die terracotta-achtige watervaten hadden 't eeuwen uitgehouden, en legden getuigenis
af van de zorg, waarmee de Javaan in dien ver voorbijen tijd het mengsel van klei
en zand bereidde.
Ze worden door de bevolking der omgeving nog altijd vereerd als de voorwerpen,
waarin niemand minder dan Ardjoenå, de held van de Mahabbharata, toen kluizenaar
op de waterarme berghoogten, den regen opving. Geluk en voorspoed zal degeen
hebben, die de djembangans of watervaten van Indråkilå driemaal achter elkaar tellen
kan, zonder dat de uitkomsten der drie tellingen van elkaar verschillen. De kwestie
is n.l., dat er reeds zooveel martavanen verdwenen zijn, opzettelijk beschadigd,
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vernield, dat de plaatsen, waar allen in regelmatige rijen gestaan moeten hebben,
moeilijk terug te vinden zijn.
Dezelfde siermethode treft men tegenwoordig nog aan op het aardewerk van
Zuid-Celebes, waar de ornamenteering van het wandvlak wordt doorgevoerd tot een
afgewerkte reliefteekening. Er zijn vooral in Boni onder de op die manier vermooide
potten juweeltjes van ceramische kunst te vinden. De versierder is hier dan ook bijna
altijd specialist, een ander persoon dan de leembewerker. Deze vervaardigt het
voorwerp, dat daarna in handen komt van den toekang, die zich al jaren en jaren
toegelegd heeft op de beoefening van de kunst, om aan
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het vaatwerk een artistiek aanzien te geven.
Dergelijke arbeidsverdeeling, overigens in de Inlandsche nijverheid weinig
voorkomend, heeft het gunstige gevolg, dat zoowel de vorm als de versiering van
het voorwerp met meer ambitie behandeld wordt. Aan het Celebaansche aardewerk
is dit dan ook duidelijk waar te nemen. Trouwens, waar de huisvlijt zich niet enkel
richt naar productie voor de markten van de omgeving, het aardewerk in meer
verfijnde, verzorgde vormen

AARDEWERK VAN LANGKAT (SUMATRA'S OOSTKUST). RECHTS EEN VRUCHTENSCHAAL, LINKS EEN
KENDI PRATOELA.

als luxe voorwerpen in gebruik zijn bij de eigen bevolking van het land, kan men
zien, hoe het bescheiden bedrijf zich door al zijn primitiviteit heen heeft weten te
ontwikkelen tot een in zijn genre zeer aantrekkelijk handwerk, bij de beoefening
waarvan de kunstzin van den Inlandschen nijvere ongedwongen tot uiting komt.
Het boetseeren van afzonderlijke versieringen, of het boetseerend uitwerken van
gedeelten van het voorwerp tot karakteristieke figuren komt in den Archipel weinig
voor. Op Java bepaalt men zich hier en daar tot het aanbrengen van ribben en holten
op de wanden van het vaatwerk, om b.v. vruchtvormen na te bootsen, voorts: het
opkleven van reliefranden en -vlakken, of van stippels, het boetseeren van kleine
voorwerpen, als speeltuig, spaarpotjes, e.d., en in den laatsten tijd in Rembang het
krukkig nabootsen van oud-Hindoesche beelden. Over 't algemeen is dergelijke arbeid
nog al onbeteekenend.
Echter staat juist om zijn geboetseerde versieringen het aardewerk van Sumatra's
Oostkust zeer hoog.
Bezien wij de hierbij gevoegde afbeeldingen van de uit die streek afkomstige
kendi's, dan valt ons dadelijk op, dat de opvatting van den Inlandschen boetseerder
mooi en juist kan zijn.
Niet alleen is de vorm verrassend-origineel, de eenvoudig-ingegrifte versiering
van een prettigen, zwierigen durf, maar ook de geboetseerde bijfiguren vertoonen
een bewonderenswaardige rankheid en soepelheid in
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lijnenbuiging. Op een der Langkatsche waterkruiken zijn naar het model van de
oud-Indische kendi pratoelå*) de tuit en het handvat op het zich vernauwende
bovendeel van het voorwerp bijeengebracht.
Aan de kendi's pratoelå werd vroeger zekere luxe ten koste gelegd. Het heele
bovenstuk van tuit en handvat van gedreven goud of zilver! Zoo werd van de antieke
waterkruik een objet d'art gemaakt, dat paste in het verblijf van Inlandsche vorsten
en grooten. Nu heeft de Langkatsche vormer ook zonder gebruik van edel metaal
een kunstig stukje werk weten te leveren. De verbinding van tuit en handvat is
verslankt door een kruipende salamanderfiguur, en al zijn de details van deze uit de
vrije hand geboetseerde versiering globaal genomen, het ensemble, de stand van het
nagebootste dier wordt er volstrekt niet door geschaad.

AARDEN KENDI VAN PLÈRÈD.

De vorm van de laboe of kalebas, welke als gedroogde vrucht hier en daar in den
Indischen Archipel nog als waterkruik gebruikt wordt, is vergroot vastgelegd in de
Langkatsche kendi, waarvan mede een afbeelding hierbij gevoegd is.
Het tot à-jour-motieven uitgestoken aardewerk, gelijk de vruchtenschaal uit
Sumatra's Oostkust, een voorwerp, waarvan het deksel door zijn te groot aantal
versieringen een Maleisch-druk aspekt heeft, komt ook op enkele plaatsen van Java
voor, waar deze siermethode voornamelijk wordt toegepast op wierookvaten.
Toch raakt deze wijze van ornamenteeren op den achtergrond. De aarden branders
voor doepa of wierook zijn op Java door het heengaan van degenen, die nog bekwaam
waren in het motiveerend uitsteken van den zachten vorm van het aardewerk,
vervangen door de goedkoope pedoepans, in de deksels waarvan het luchtige, dat
vroeger door rank, open gebloemte zoo mooi in overeenstemming was gebracht met
de verijling van uittredende, geurige, walmen, nu is aangegeven door banale, ronde
gaatjes.
*) Naar 't Sapskrietsche prethoela = groot, wijd.
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Ook de echt-Javaansche, gebakken tèngtèngans, illuminatie-potjes, waarvan de
teekening van à-jourmotieven 's avonds fijntjes, fragiel uitkwam tegen het licht van
een oliepit, zijn verdwenen. De tèngtèngans gloeiden als lichtgevende, opengebarsten
vruchtjes in het duister van de zwaarbegroeide dessa.
De ijl-uitgestoken, vleugelvormige nokversieringen met de opstaande krullen zijn
evenzoo zeldzaam geworden.
De Sumatraansche vruchtenschaal herinnert daarom droef aan dat op Java zoo
goed als geheel verdwenen ceramische sierprocédé uit oud-Indische tijden.
Wat wèl vaak wordt toegepast en bij juiste uitvoering even goede effecten geven
kan, is de beschildering van het aardewerk, hetzij vóór, of na het bakken hiervan.
De ceramische verfmengsels, die aan het Westersche,
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Chineesche en Japansche aardewerk de ingegloeide, blijvende kleuren geven, zijn
echter in geheel Indië bij de bevolking onbekend.
Om zijn intens-zwarte kleur, ontstaan door het toepassen van een eenvoudig
berookingsprocédé, heeft het Soerakarta'sche en Zuid-Celebaansche aardewerk zekere
bekendheid. Meestal is het zwart, zooveel als de primitieve methode toelaat, egaal
over het geheele voorwerp aangebracht.
Dat glimmend zwart doet in sommige omstandigheden de lijn van het voorwerp
voordeelig, sterk geprononceerd uitkomen, en heeft daarom vaak een bizondere
sierkracht, welke aan het gladde aardewerk zekere aantrekkelijkheid geeft. Zwart
tegen het witte fond van Indische muren krijgt het berookte voorwerp in al zijn
soberheid een kloekeren vorm. Elk ornament zou hier òf misstaan, òf de aandacht
geheel ontgaan. Mocht daarom het zwart als een versierende kleur bedacht zijn, dan
moet 't den eersten ontwerper enkel te doen geweest zijn, om het effect van vormlijnen
te verhoogen en aan het model een gedistingeerd voorkomen te geven. En uit dat
oogpunt beschouwd, is de eenvoud van het middel wel te prijzen.
De meest gebruikelijke verfstof, welke op het aardewerk wordt aangebracht, vóór
het bakken hiervan, is het z.g. watoe poeroe, elders, zooals b.v. in Sumatra's Oostkust
tanah kiwi geheeten, en in de Gajolanden onder den naam van södölinggöm bekend,
een veel ijzerzouten bevattende aarde- of leemsoort, welke met water tot een dun
papje wordt aangelengd en zich op het gebakken aardewerk donkerrood vertoont.
De beschildering heeft plaats met een primitief kwastje, of voor groote wandvlakten
van nog al omvangrijke voorwerpen met een lapje, dat in het dikke, drabbige
watoe-poeroevocht gedrenkt wordt.

KENDI VAN PLÈRÈD (JAVA).

Zoo eenvoudig als het werk hiermee lijkt, het verkrijgt door den durf, waarmee
het wordt uitgevoerd, zijn merkwaardig-karakteristieke resultaten.
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Men moet zich hierbij voorstellen, dat b.v. een buikig watervat, gereed om op den
brandstapel te komen, voor den allerlaatsten toets: de versiering door beschildering
met watoepoeroe, op de draaischijf wordt geplaatst. Terwijl de nijvere met de
linkerhand de draaiende beweging van de schijf veroorzaakt, wordt het met kleurstof
doordrenkte lapje tegen de plek gehouden, waar men een ornamentrand wenscht aan
te brengen.
Er zijn hierbij drie dingen goed in 't oog te houden. Eerstens wordt het lapje op
een bizondere wijze tusschen de vingers gehouden, zoodat de aanrakingsvlakte een
globaal figuur kan vormen. De hand is in op-en-neergaande richting in beweging,
om een slinger- of zigzag-rand te kunnen vormen. En bovendien oefenen de vingers
systematisch drukjes uit, tengevolge waarvan sommige deelen van het lapje-oppervlak
den wand sterker aanraken dan andere, terwijl dan nog bij de toepassing van dit
eigenaardige versierings-procédé
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AARDEWERK VAN DE KEI-EILANDEN.

de aanrakingsdruk van de hand in een zeker tempo wordt uitgeoefend, om in den
rand blanke plekjes uit te sparen.
Door deze behandeling van het verflapje verkrijgt men een rand van als 't ware
toevallig ontstane motieven, waarin plaatselijke opeenhoopingen en verspreidingen
der kleurstof waarneembaar zijn. Het effect der vluchtige versiering, opzettelijk in
de bedachte trucs, maar toevallig in de resultaten, en te vergelijken met een
snelschildering van de meest globale ornamenten, kan niet beter worden verduidelijkt,
dan door de vermelding van het feit, dat eens een kunstkenner, die een dergelijk
product van Inlandsch aardewerk beschouwde, verwonderd uitriep: Wat een aardig
geteekende rand van paardmotieven!
Zoo slordig-vlug als dit werk van lenig vingerbeweeg wordt uitgevoerd, zoo
expres-nauwkeurig, mooi-figuraal lijkt soms het resultaat der schildering.
Behalve met het zich donkerrood bakkende watoe-poeroe wordt op Batoebarasche
potten ook nog met kalk gewerkt, waarmee men gewoonlijk enkele stippels maakt.
De Plèrèdsche voorwerpen vertoonen meer exacte schilderingen van roode
rankmotieven op het witte fond van breede randen, welke eerst met een soort pijpaarde
worden aangestreken.
Een bepaald geometrisch ornament, met het rood van ijzerhoudende klei-aarde
aangebracht, komt voor op het van de Kei-eilanden afkomstige aardewerk, dat als
proeven van versiering door beschildering het hoogst staat in den Indischen Archipel.
De teekening op den door concentrische ringen verdeelden wand van een Keischen
pot is rationeel en logisch bedacht; de afwisseling van breede en smalle
ornamentranden toont smaak, overleg en berekening van den werker; het aanbrengen
der vorm verslankende spitsmotieven (toempals) wordt op juiste, goedgekozen plaats
gedaan; de opvulling der strooken en strookjes is dikwijls kunstig; de rankmotieven
brengen eveneens de juiste variatie.
Het rood-op-wit-patroon volgt wel eens op een complementaire teekening. Te
groote, uitgespaarde vlekken zijn met afzonderlijke figuurtjes opgevuld, en zelfs de
wandrand van het voorwerp is beteekend, zij 't ook met eenvoudige slinger- of
zigzaglijn.
G.W.C. Baron van Hoëvell schrijft in zijn opstel over de Kei-eilanden (tijdschrift
voor Ind. Taal-, Land- en Volkenk. deel XXIII): ‘De potten en kommen, op deze
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wijze vervaardigd, zijn soms zuiver rond, als met een passer getrokken, hetgeen van
een zeer goed oog getuigt. 't Is verwonderlijk te zien, hoe zij, (de pottenbakkers van
Eli en Elat) op deze wijze allerlei soort vaatwerk vervaardigen. Later worden, vóór
de leem geheel droog is, allerlei figuren, arabesken, bladeren, etc. op de potten
geteekend, welke figuren zeer symmetrisch zijn en alleen ook uit de hand met een
stukje bamboe er in worden gegrift, of en relief worden aangebracht.*) Jammer, dat
zij later de figuren op ruwe wijze beschilderen met een soort bruinroode oker, die in
't gebergte gevonden

*) Dat deze versieringsmethode ook op de Kei-eilanden bestaat, is te zien aan sommige
hierbijgevoegde afbeeldingen van het Keische aardewerk.
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wordt en waardoor de zoo kunstig geteekende figuren veel van haar zuivere omtrekken
en lijnen verliezen. Worden de potten na de bewerking langer gebrand, en verstonden
de vrouwen de kunst, er glazuur op te brengen, zij zouden zelfs voor Europeesch
gebruik kunnen dienen.’
Genoemde schrijver rept echter niet over de gewone beschildering op het gladde
wandvlak, en al geschiedt

AARDEWERK VAN DE KEI-EILANDEN.

die versiering zonder sekure berekening, zonder exact ontworpen voorteekening,
toch gaat van het Keische aardewerk èn door zijn nobele vormen èn door zijn
geometrisch ornament bekoring uit van zuiver gebleven, oud-Indonesische, primitieve
kunst.
Het beschilderen na de bakking, waartoe ook het met verguldsel aanstrijken van
randen, knoppen, e.d. moet worden gerekend, komt het meest op het eiland Bali voor,
waar het aardewerk zich kenmerkt door excentriek-zwierige vormen.
Gelijk hierboven reeds aangestipt, wordt nergens in den Indischen Archipel het
verglazen met bepaalde, ceramische verfmengsels uitgevoerd. Toch is hier en daar
de Salzglanz bekend, en zoo wijs ik op het in Indië gebruikelijke middel tot het
verkrijgen van deze glazuur-soort, door het aardewerk vóór het bakken met zeewater
te overgieten,*) een procédé, dat ook in Soerakarta wordt toegepast.
De vormen en de versiering van het aldus behandelde vaatwerk beschouwend, zou
men wenschen, dat al dergelijke methoden overal elders in de centra van Inlandsche,
ceramische nijverheid navolging vonden. Met een gerechtvaardigde beslistheid heeft
dan ook de heer G.P. Rouffaer in zijn: De voornaamste industrieën der Inlandsche
bevolking van Java en Madoera (aanhangsel tot het overzicht van den economischen
toestand der Inlandsche bevolking van Java en Madoera, door Mr. C.Th. van Deventer)
beweerd, ‘dat keukenzoutglazuur het eenvoudigste, goedkoopste, onschadelijkste en
technisch meest voldoende glazuur voor gewoon aardewerk is, dat gewenscht kan
worden.’
Een als minder kunstvol aan te merken versieringsmethode is het opbrengen van
reliefornamenten middels stempeltjes, hetgeen b.v. in het Noordelijk deel van Sumatra
bekend is. De Batoebarasche pottenbakker gebruikt voor het mengoekir of het aldus
indrukken van een teekening kleine, houten stempeltjes, waarin eenvoudige
*) In van Hoëvell's beschrijving van de industrie van Talandoe: ‘De werkplaatsen der
pottenbaksters bevinden zich aldaar aan het strand, meestal onder overhangende koraalrotsen.’
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standaard-motiefjes gesneden zijn. De bevolking van de Gajolanden bedient zich
voor het menoekér van stokjes, stukjes bamboe of koperen instrumentjes met kleine
tanden als van een kam, (vide Dr. Snouck Hurgronje's: Het Gajoland en zijne
bewoners), en zelfs de Papoea van Doreh (Nieuw-Guinea) kent voor het stempelen
van figuren op zijn aardewerk awawei of gesneden stukjes hout.
Er zijn vele specimina van Inlandsche ceramische kunst, welke nog speciaal
vermeld dienen te worden; zelfs potten, die tot het meest eenvoudige keukengerei
behooren, of voor gewone doeleinden in huis gebruikt
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worden, vallen soms op door hun mooie lijn.
De kendi of kruik, die het vocht koel houdt en uit de tuit waarvan de Inlander zich
het drinkwater in de keel giet, is reeds genoemd. Maar dit voorwerp heeft tal van
variaties in vorm, kan van een tuit voorzien zijn of niet. In de buikigheid van het
eigenlijke vat, de lengte en dikte van den als handvat dienenden hals, de knop- en
dekselvormen zijn belangrijke verschillen te constateeren.
De wit aarden kendi van Rembang kan soms in het midden een versierende
relief-rand hebben, is aan den hals van een bultigen knop voorzien. Soms is de
hals-opening tulpvormig verwijd. De versierde kruiken van Plèrèd, waar bekwame
pottenbakkers wonen, hebben vormen als vruchten, vazen, e.d. We hebben reeds
gezien, hoe in Sumatraansche kendi's de kalebas-stijl wordt gelegd, hoe bij de kendi
pratoelå hals en tuit bovenaanvlak bij elkaar staan.
Bezie dan de afbeelding van de Balische waterkruiken! Men zou dadelijk kunnen
zeggen, dat deze voorwerpen bij de bevolking meer als objets d'art, dan als simpele
gebruiksdingen gelden. Welk een excentrieke afwijking van het gewone model! Die
eigenaardige platheid van het vat, de overgang van lichaam in langen hals, en de
breede knop, die van een deksel voorzien is, de polychrome beschildering, de
versiering met den rechtopstaanden tuil van vergulde, met spiegeltjes belegde
bloempjes, dat alles duidt klaar op der Balineezen zin voor zwierigen smuk. Aan de
Balische kendi wordt dan ook dikwijls veel minutieuze arbeid ten koste gelegd.
De Javaansche gentong of genoek, een buikige martavaan met breede, volle
zwelling in het midden, en dienend voor het bewaren van drink- of waschwater, bevat
gewoonlijk geen andere ornamenten, dan de roode slinger- of zigzagranden, met
watoepoeroe-kleurstof opgebracht.

KENDI'S VAN BALL.

Slanker van vorm is de djemboeng, die vooral in waterarme streken van Oost-Java
wordt gemaakt als een vat, hetwelk noodig is, om er het drinkwater uit verre meertjes
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mee te halen. De djemboeng heeft geen enkele versiering, maar is een sieraad voor
de vrouw, die haar op het hoofd draagt. Ze heeft geen voetstuk en toont de
breedbochtende lijnen van een bijna bolvormig lichaam, en een korten hals met
coquet-kleinen rand. Ze is gemaakt naar het doel, waarvoor ze bestemd is, naar het
evenwicht, dat zij, gevuld met water, hebben moet op den opgebonden haardos van
de Inlandsche vrouw. Er zit iets vreemd-pittigs in het model van dit lichtroode, aarden
vat, iets, dat geheel buiten het conventioneele is.
De aarden lamp was in oude tijden niet alleen op Java in gebruik, diende ook in
Midden-Sumatra bij feestelijke gelegenheden tot verlichting van de Maleische woning.
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De Javaansche palita kan een diep schoteltje genoemd worden, met een veelal puntige
tuit, soms met drie, vier tuiten, waarin even zoovele oliepitten worden gelegd. Men
plaatste dit open reservoirtje, vermooid door korte, vleugel-vormige handvatsels, op
een primitieven, bamboezen standaard.

AARDEWERK UIT BATOEBARA (SUMATRA'S OOSTKUST). RECHTS EEN PERBAROAN (WIEROOKBRANDER),
LINKS EEN BOKOR-GOBOEK-TJÉPÈR-BATIL.

Het is ook in deze, nu al door Europeesche petroleumlampen verdrongen
voorwerpen, dat Hindoe-schesiervormen, fragmentarisch, zijn overgenomen In het
Bataviaasch museum bevindt zich een zeventuitige, Atjehsche, aarden lamp, die door
haar middenstuk sterk doet denken aan de metalen lampen uit Hindoeschen tijd,
zooals die in den archaeologischen catalogus van dat museum als volgt beschreven
zijn: ‘Uit het midden van den oliebak verrijst bij de groote exemplaren een
middenstuk, dat fraai met beelden, arabesken en lofwerk versierd is. Bij de eenvoudige
vormen ziet men boven het oliebakje alleen een boog van twee of meer armen, die
zich boven vereenigen. Bij beide helften heeft men gewoonlijk boven een beugel of
knop, waaraan een ketting met een grooten haak aan het uiteinde; bij vele exemplaren
zijn ketting en haak geheel of gedeeltelijk verloren gegaan.’
We hebben reeds gezien, hoe belangrijk het aardewerk van Midden-Sumatra is.
De Bataks met hun vermakelijk-behelperige techniek van rondknijpen, gelijkdraaien,
uitkloppen, verwijden, rondslaan en het telkens drogen der vormen tusschen elk paar
opeenvolgende stadia van bewerking, maken slechts het onversierde huisraad, maar
toch moet men er zich over verbazen, dat ondanks zulk gepruts met een zeer inferieure
kleisoort, welke met levensgevaar gevonden is, nog belangrijke hoeveelheden
aardewerk van het nijvere Loemban Loeboe nabij het Toba-meer worden uitgevoerd.
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AARDEWERK UIT BATOEBARA (SUMATRA'S OOSTKUST). RECHTS EEN PERBAROAN (WIEROOKBRANDER),
LINKS EEN POTJE IN DEN VORM VAN EEN MANGGISVRUCHT.

De vaardigheid tot het overwinnen van technische moeilijkheden bij gebrek aan
goede werktuigen is door vormers en vormsters aangekweekt moeten worden. En
het geduld was bestand tegen het wel ontmoedigende van herhaaldelijk
wederkeerende, negatieve resultaten. Het spreekt vanzelf, dat de Batak onder deze
omstandigheden niet meer heeft kunnen denken aan versiering van zijn aarden potten
en dienschalen, blij als hij was, het slechte materiaal tot vrij goede vormen te kunnen
verwerken.
Van een veel betere grondstof bedient men zich in Batoebara, hetgeen dan ook
aan het product duidelijk waarneembaar is. De legende verhaalt, dat iemand uit Siam
der bevolking
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van Batoebara de juiste vindplaatsen van goede kleisoorten heeft aangewezen.
Volgens de opvatting van die bevolking zijn van het Batoebarasche, aarden huisraad
de goboek, de laboe en de perbaroan de meest belangrijke voorwerpen.
De goboek is voor den Sumatraan, wat de kendi is voor den Javaan. Een
breedbuikige waterkaraf, met haar vrij breeden, platten bodem stevig staand op de
bokor of aarden schaal. Een wijd reservoir, waarvan de omvang aan het benedendeel
zich als door de middelpuntvliedende kracht van snelle draaiing uitgedijd heeft, en
met een breeden hals, waardoor men het napje, de klapperdopjes-ronde batil (welke
weer op een schotel of tjèpèr rust), steken kan, om er het drinkwater mee op te
scheppen. Want de goboek met haar bokor of schaal, haar batil of napje en haar tjèpèr
of schotel behooren bij elkaar, en zullen in geen Sumatraansch slaapvertrek ontbreken.
De laboe, eveneens voor drinkwater, maar meer schenkkan, die rondgebracht
wordt bij feestmaaltijden, imiteert de kalebas met haar slanke, soms nog niet tot volle
ontwikkeling gekomen vormen, en met haar nauwen, langen hals, waarin vaak een
evene verwijding de lijn van het voorwerp op eenvoudige wijze afwisselt.
De perbaroan is een wierookbrander, die in Batoebara nu nog even groote waarde
heeft, als de aarden pedoepan vroeger op Java had. De à-jour-siermethode wordt er
in haar volle fleur op toegepast. Het voorwerp wordt voorzichtig verzorgd. Men
steekt de open motieven nauwkeurig uit, geeft aan den wierookbrander den vorm
van een merak of pauw, met wijdgespreide staart en vleugels, om een drukke
beschildering met roode aarde (tanah kiwi) en kalk te kunnen aanbrengen.
De boetseerkunst, toegepast op aardewerk, bereikt zekere hoogte in de Maleische
vorstenstaatjes van Sumatra's Oostkust. Daar bevat het aardewerk bovendien ingegrifte
en uitgestoken motieven, daar ook is de bokor-goboek-tjèpèr-batil (aldus genoemd
naar de vier deelen van het geheel), in gebruik. Er wordt een luxe aan besteed, opdat
het voorwerp, ofschoon 't van goedkoop materiaal vervaardigd is, een waardige plaats
kan krijgen in een vorstenverblijf.
De laboe is ook in de Gajolanden bekend. ‘In de buiken der kruiken,’ schrijft Dr.
C. Snouck Hurgronje, ‘doet men vaak 1 tot 3 aarden knikkers (kekerlèng of
kekersèng), zoowel, omdat men in het hierdoor gemaakte geluid genoegen schept,
als om de aanzetting van vuil (daki) aan de wanden te voorkomen.’
Meer naar 't Noorden van Sumatra, in Atjeh en Onderhoorigheden, worden de
waterkruiken vermooid door de knoppen en tuiten ervan met gedreven goud of zilver
te beleggen.
Ook in Zuid-Celebes en vooral in Boelekomba hebben sommige producten van
aardewerk bizondere beteekenis. Ook hier is voor slechts enkele voorwerpen zekere
luxe-nood-zaak uitgevonden. De kalebasvorm is regelmatig, vaasachtig vastgelegd
in de tjiko, die daardoor de lijnenslankheid niet heeft verloren. Aan de adoepang of
wierookbrander merkt men, hoe de techniek van het à-jour-uitsteken in Zuid-Celebes
nog in hooge eere is gebleven. Heel kunstig zijn de ademèng aselie, de vazen, waarin
de weefster haar spoelen bewaart, en de wangiengs, de waterkaraffen, die met
reliefmotieven getooid zijn.
Aan het verzorgde werk in den Indischen Archipel kan om zijn rationeele vormen,
zijn eenvoudige, Indonesische ornamenten een bizondere waarde gehecht worden.
Met het artistieke gevoel, dat den weinigen overgeblevenen Inlandschen
beoefenaars van ceramische kunst als aangeboren schijnt te zijn, en onbewust geuit
wordt bij het langzaam opbouwen van den vorm en het geduldig versieren van het
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verkregen vaatwerk, met de vaardigheid zelfs van degenen, die arbeiden voor de
wekelijksche markten, weten de nijveren iets opvallends-karakteristieks te scheppen.
Die uit oude tijden nog overgebleven kunst is gebaseerd op de oorspronkelijke,
onaangetaste idee van de merkwaardige sierkracht van het Indonesische ornament.
Van het typisch-Oostersche cachet, dat deze nijverheid blijft kenmerken, gaat zekere
bekoring uit.
Er is daarom in het belang van de Inlandsche ceramiek een aanmoedigende
verbetering te brengen in bewerkingswijzen en uitvoering. Door toegepaste
verfijningen zal het aardewerk van den Indischen Archipel een nog hoogere plaats
innemen in de kunstnijverheid, dan het volgens veler meening nu heeft.
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De passie in de Fransche kunst der middeleeuwen
door J. Fransen pzn.
Als men langen tijd de figuren beschouwd heeft, welke de Fransche kathedralen der
XIIIe eeuw sieren en daarna zijn aandacht vestigt op de kerkelijke kunst der XVe
eeuw, vraagt men zich met verwondering af, of het wel dezelfde godsdienst is, dien
de kunstenaars daar hebben vertolkt. In de XIIIe eeuw weerglanzen alle lichtzijden
van het christendom in de kunst: goedheid, zachtheid, liefde Zelden beeldt zij smart
en dood uit en waar zij het doet, weet zij ze te hullen in poëzie. Het lijden van Jezus
bijv. wekt geen enkel gevoel van smart. Nooit heeft de kunst beter het wezen van
den christelijken godsdienst uitgedrukt dan in die eeuw. Geen prediker heeft
duidelijker dan de beeldhouwers van Chartres, Parijs, Amiens, Reims, Bourges
gezegd, dat het eerste en laatste woord van het Evangelie is: menschenmin, liefde.
Maar in de XVe eeuw is die blijde glans gedoofd. De meeste kunstwerken uit dien
tijd zijn somber en tragisch. De kunst geeft slechts het beeld der smart en des doods.
Jezus leert niet, hij lijdt: hij schijnt ons zijn wonden te toonen als verhevenste leering.
Wat wij in deze eeuw ontmoeten is een naakte, bloedende doorngekroonde Jezus;
het zijn de werktuigen der Passie; het is zijn lijk, uitgestrekt op de schoot zijner
moeder; of wel in een duistere kapel bespeuren wij twee mannen, die hem in het graf
leggen, terwijl vrouwen trachten heur tranen te weerhouden.

JEZUS-FIGUUR IN DE KERK ST. NIZIER TE TROYES.

Het geheimzinnig woord des christendoms is niet meer ‘lieven’ maar ‘lijden’.
Het geliefkoosd onderwerp dezer eeuw is dus de Passie. De XIIIe eeuw heeft in
het beeld van den leerenden Christus zijn meesterwerk gegeven; de XVe eeuw heeft
in Jezus slechts den Man der smarten gezien. De Passie - te voren een dogma, dat
zich tot het verstand richtte - is een ontroerend beeld geworden, dat tot het hart
spreekt.
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Zeker hebben de Mysterie-spelen, die onophoudelijk onder de oogen der menigte
het lijden en sterven van Jezus Christus brachten er toe meegewerkt om de kunstenaars
met deze beelden van droefenis en rouw gemeenzaam te maken. Maar vanwaar die
smaak voor Mysterie-spelen? Waarom willen de geloovigen der XIVe eeuw hun
Heer zien lijden en sterven? Waarom wordt in den loop der XVe eeuw het drama
der Passie steeds langer, steeds schrikwekkender, steeds wreeder gemaakt? De kunst
en het tooneel in de XVe eeuw hebben klaarblijkelijk hun oorsprong in eenzelfde
gevoel. Van het eind der XIIIe eeuw af, bespeurt men in de godsdienstige litteratuur
een zonderlinge wending. De gevoeligheid - tot nu toe ingehouden - stort zich uit.
Waar de schrijvers der XIe en XIIe eeuw de werkelijkheid in symbolen omzetten,
zich steeds bewegen in de sfeer der loutere gedachte, daar verlaten van de XlIIe eeuw
af zelfs de strengste denkers het afgetrokkene, om ons Jezus' lijden te schilderen,
over zijn wonden te weenen, de druppels van zijn bloed te tellen. Een ongekende
teederheid ontspant de zielen. De Christenheid krijgt de gave der tranen. Vanaf de
XVe eeuw wordt de Passie de groote gedachte. Boeken aan Christus' lijden gewijd,
overpeinzingen, gedichten, samenspraken vermenigvuldigen zich. Gedurende twee
eeuwen overvloeit het medelijden de zielen. In Frankrijk en in Duitschland bezingen
dichters, die elkaar onbekend zijn, elkaar dus niet nabootsen, met gelijken gloed de
lans, de spijkers, de doornen der kroon, het hout des kruises, de wonden, het bloed
van Christus. Honderden en honderden malen wordt het onderwerp hervat en wéér
hervat.
Merkwaardig daarentegen is het gering aantal verhandelingen of sermoenen aan
de Passie gewijd in de XIe, XIIe en XIIIe eeuw. Men spreekt den geloovigen liever
van de Geboorte en Opstanding. Of zoo men over den dood spreekt is het niet om
hen te verteederen, maar om hen te leeren. Zoo doet de herinnering aan den kruisdood
den H. Anselmus geen traan storten, want op 't oogenblik, dat hij ontroering gaat
gevoelen, denkt hij eraan, dat hij zich liever verheugen moet, daar Jezus' dood hem
heeft verlost. De verbeelding weigert nog zich in te denken in de bijzonderheden van
Jezus' lijden. Ziehier hoe de H. Anselmus zich in de XIIIde eeuw Jezus' sterven
voorstelt: ‘Hij buigt het hoofd daar hij ons wil kussen, hij breidt de armen uit, om
ons te omhelzen, hij schijnt ons te zeggen: O, gij, die lijdt, komt tot mij!’ Al de
zachtheid van het oorspronkelijke christendom spreekt zich uit in deze Meditatie.
En in de XIVde eeuw? Daartoe kan men de ‘Openbaringen’ der H. Brigitta opslaan.
De Maagd zelve spreekt tot haar en verhaalt, al wat zij geleden heeft. Zij heeft haar
zoon aan het kruis zien slaan en is bezwijmd: ziehier hoe zij hem terug zag, toen zij
tot zichzelve kwam. ‘Hij was met doornen gekroond. Zijn oogen, zijn ooren, zijn
baard stroomden van bloed: zijn kaak was uitgezakt, zijn mond stond open, zijn tong
was bloederig. De buik was ingetrokken en raakte den rug, alsof er geen ingewanden
waren.’
De geeseling en de kruisiging, de afneming van het kruis, alle episoden van het
grootsche drama worden in al haar huiveringwekkende bijzonderheden overpeinsd
en beschreven. En welke vormen ontvingen deze nieuwe gevoelens in de kunst? Men
wordt getroffen door het groote aantal kunstwerken van de XIVde tot de XVIde eeuw,
aan de Passie gewijd, op kerkramen, altaarstukken en in beelden. In de eerste plaats
openbaart de figuur van den gekruisigden Christus ons de nieuwe tinten der christelijke
gevoeligheid. Niets is roerender dan de silhouet van den gekruisigde. De armen zijn
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niet zooals vroeger uitgebreid en horizontaal: zij verheffen zich boven het hoofd en
naderen het verticale. Het hoofd steunt niet meer tegen de dwarsbalk, maar hangt er
onder. Men gevoelt dat het geheele lichaamsgewicht door de handen gedragen moet
worden en deze tragische hieroglyphe, deze soort van Y is smartelijk aan te zien.
Het lichaam is uitgerekt, star, onbeweeglijk, uitgemergeld, niet breeder dan het
kruishout. Jezus is niet - zooals in de XIIIde eeuw - blootshoofds gekruisigd, maar
met de doornenkroon, vandaar dat baard en haren soms stijf van bloed zijn.
Bij het zien van deze lichamelijke verwoes-
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PIETÀ IN DE KATHEDRAAL TE TROYES.
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ting komt den toeschouwer de huiveringwekkende beschrijving der H. Brigitta voor
den geest. Maar de Christus aan het kruis is niet het oorspronkelijkste werk der
kunstenaars: zij hebben een nieuwe figuur weten te scheppen, die is als de smartelijke
samenvatting van gansch de Passie. Jezus, naakt, uitgeput, zit op een heuvel: zijn
handen en voeten zijn gebonden. De doornenkroon verscheurt zijn voorhoofd en,
wat hem nog aan

GRAFLEGGING IN DE KATHEDRAAL TE TROYES.

bloed is overgebleven, sijpelt langzaam weg. Hij schijnt te wachten en diepe droefenis
vervult zijn oogen, die hij nauwelijks in staat is open te houden. Ook dit beeld der
smart kan zeer goed door de Mysteriespelen geïnspireerd zijn. Op het tooneel toch
kon de de kunstenaar gedurende eenige oogenblikken den Christus zien, beroofd van
zijn kleed, met berusting het oogenblik afwachtend, waarop de beulen met het
oprichten van het kruis zouden gereed zijn.
Welke ook de oorsprong dezer figuur is, de beteekenis ervan is duidelijk. Men
ziet er gewoonlijk een uitbeelding in van den deerniswaardigen toestand van Jezus,
als hij voor Pilatus staat en deze zegt: zie den Mensch. Maar een Ecce Homo is het
niet, want daarop wordt Christus voorgesteld staande, met een mantel bekleed, dien
men hem spottend om de schouders heeft geworpen, den rietstok als scepter in de
hand. Het boven aangeduide beeld daarentegen stelt Jezus zittend voor, naakt, met
gebonden handen. De kunstenaar heeft dus een ander oogenblik der Passie uitgebeeld.
Bij sommige van die zittende figuren ligt aan de voeten een doodshoofd. Nu is het
doodshoofd in de taal der kerkelijke kunst eene aanduiding van den Calvariënberg.
Het beeld is dus een Christus, die op den Calvariënberg den dood afwacht. Hij heeft
reeds kinnebakslagen ontvangen, is met doornen gekroond, bespuwd, gegeeseld. Hij
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heeft zijn kruisweg afgelegd. De beulen hebben ruw zijn kleed afgerukt dat aan al
zijn wonden kleefde. Nu zit hij uitgeput neer en er blijft hem slechts over te sterven.
Als een uiterste bespotting en alsof hij in staat was te vluchten, heeft men hem handen
en voeten gebonden. Het hoofd op den schouder gebogen, de armen gekruist, wacht
hij; deze zittende Christus is geheel de Passie, samengevat in één beeld. Zooals hij
daar zit, heeft hij alle heftigheid, alle smaad, alle dierlijkheid der menschen tegen
zich zien woeden. Niets is aangrijpender dan dit beeld. De Christus aan het kruis
heeft reeds den geest gegeven. Zijn oogen zijn gesloten, de centurio heeft hem juist
de lanssteek gegeven. Maar de zittende Christus denkt en lijdt. Men moest dus de
diepste moreele smart uitdrukken, die men zich kan voorstellen, te zamen met tot
het uiterste opgedreven lichamelijk leed. Een zware opdracht die de oude meesters
met hunne gewone vroomheid, hunnen gewonen eenvoud hebben vervuld.
De Grieken zouden voor zulk een taak: het vertolken van den doodstrijd van een
God, het uitbeelden van een uitgeputten, afgebeulden God met doodzweet bedekt,
zijn teruggedeinsd. Zij hielden er niet van de smart, die het evenwicht tusschen
lichaam en ziel verbreekt, weer te geven. Alleen de schoonheid, de kracht, de kalmte
moesten aan de menigte ter beschouwing worden gegeven, als navolgenswaardige
voorbeelden van volmaaktheid. Die goden en helden van marmer zeggen tot den
jongen mensch: Wees sterk en beheersch het leven, zooals wij. Maar de oude
gothische meesters willen zeggen, dat de smart bestaat en dat het niets baat, of men
al ontkent, dat zij de schering in des levens weefsel is. Echter de smart uitbeeldend
hebben zij de liefde willen verheerlijken: zij herinneren eraan, dat Jezus om der
menschheidwille gestorven is: ‘liefde’ blijft in de XVe zoowel als in de XIIIe eeuw
de grondtoon der christelijke kunst.
In de kathedraal van St. Nizier te Troyes bevindt zich een der schoonste
Christusfiguren. Zóó diep is de doornenkroon in het hoofd gedrukt, dat zij een tulband
gelijkt. Haren en baard vormen zware lokken, door het gestolde bloed verstijfd. De
oogen drukken een smartelijke verwondering uit. Zóóveel wreedheid had hij niet bij
Adams kinderen vermoed. Maar tegelijkertijd spreken het opgerichte hoofd, de fiere
houding, van de wil om te lijden tot het uiterste toe en het offer ten einde toe te
brengen.

GRAFLEGGING IN DE KERK TE CHAOURCE.
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Niet alleen het lijden van Christus zelven, ook dat van zijn moeder brachten de
middeleeuwsche kunstenaars gaarne in beeld. Dit is natuurlijk, waar ook de mystieke
schrijvers in hun overpeinzingen nooit de Moeder van den Zoon scheiden. Daar geen
schepsel inniger aan Jezus verbonden was dan zijn moeder, kon ook geen schepsel
meer lijden dan zij, De Compassie, het Mede-Lijden, der Maagd is de weerklank van
het Lijden haars Zoons in haar hart.
De kunstenaars der XIVe eeuw begonnen reeds de ‘zeven smarten van O.L.
Vrouwe’ af te beelden, waarbij het van belang is op te merken, dat de XIIIe eeuw
slechts de ‘zeven vreugden der Maagd’ had willen kennen.
Onder deze smarten is er een, die vooral de belangstelling der kunstenaars wekt.
Van het einde der XVIe eeuw af, ziet men de medelijdende Maagd verschijnen, de
Pietà,
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zooals de Italianen zeggen, d.w.z. de Maagd, die haar dooden zoon op de knieën
draagt. Dit is een geheel nieuwe figuur in de kunst en vindt zijn oorsprong in de
overpeinzingen van St. Bonaventura, die zegt, dat na de afneming van het kruis, de
Maagd het lijk van haar zoon op de knieën nam en langen tijd beschouwde. Het eerst
vindt men dit onderwerp in Frankrijk in de miniaturen weergegeven, die de
handschriften der XIVe eeuw verluchten. De Maagd, in een grooten, somberen mantel
gehuld, zit aan den voet van het kruis. Het lijk ligt uitgestrekt op haar schoot. De
beenen zijn stijf, de rechterarm hangt verstard en raakt de aarde aan. Met één hand
ondersteunt de Maagd het hoofd van haar zoon, met de andere drukt zij hem tegen
haar borst.

GRAFLEGGING IN DE KERK ST. PIERRE TE MOISSAC.

In de XVe eeuw hebben de beeldhouwers dat voorbeeld slechts na te bootsen.
Maar zij brengen er allerlei fijne tinten van teederheid en smart in aan, hetgeen een
uitvloeisel is van de litteratuur der mystieken.
Soms beschouwt de Maagd, het hoofd over dat van haar zoon gebogen, met
smartelijke aandacht zijn bloedbeloopen oogen, zijn verstijfden baard, zonder een
kreet, een woord te uiten.
Een ander maal drukt de Maagd zonder haar zoon aan te zien hem met kracht tegen
zich aan, alsof zij hem wil verdedigen. 't Is het oogenblik waarop Jozef van Arimathea
haar komt zeggen, dat het tijd is het lijk te begraven. Maar zij wil zich er niet van
scheiden. Maar een der schoonste Pietà's is die van Autreche in Touraine, waar de
Maagd, met neergeslagen oogen, de handen vouwt en bidt. Met ontroerende zachtheid
leert zij ons het gronddenkbeeld van den christelijken godsdienst: het vergeten van
zichzelf.
Soms is het lijk stijf, andermaal weer slap. Weer elders volgen de haren, niet meer
door de doornenkroon bijeengehouden, de beweging van het hoofd en vallen in zware
lokken neer.
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Bij nog andere Pietà's legt de Maagd de linkerhand op haar hart (als om de plaats
aan te wijzen, waar zij lijdt) terwijl de rechterhand het lichaam van haar zoon
ondersteunt.
Maar wat de verschillende kunstwerken gemeen hebben, dat is het innerlijke van
de smart. Nooit een tooneelmatig gebaar, niets dat ons aan den kunstenaar en zijn
talent doet denken. De groote meesters geven ook een schoon voorbeeld van
zelfvergeting. Vandaar hun invloed op de ziel. Niets leidt de gedachte van de smart
af. Wanneer de Maagd langen tijd het lichaam van haar zoon heeft beschouwd, stemt
zij er eindelijk in toe dat het begraven worde. Bezwijmende ziet zij nog eens naar
hem, voor hij in het graf verdwijnt. Dat is het laatste en niet het minst smartelijk
bedrijf van het drama van de Passie der Maagd. Het is duidelijk te zien, dat in het
tafreel der graflegging, zooals de kunstenaars der XVe eeuw die opvatten, de Maagd
de hoofdpersoon is. De graflegging heeft in de fransche kunst een merkwaardige
geschiedenis. In de XIIIe en tot het midden der XIVe eeuw beelden de kunstenaars
niet de begrafenis van
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Christus uit, maar de zalving van zijn lijk.
Twee discipelen houden de uiteinden van het lijkkleed vast, een derde giet den
inhoud van een fleschje uit over de borst van den doode. Deze drie mannen, ernstig
en vol aandacht, geven geen enkel teeken van ontroering. De Maagd en de heilige
vrouwen zijn afwezig. Hier, zooals overal, handhaaft de XIIIde eeuw haar nobele
kalmte.
Pas na het midden der XIVde eeuw ontmoet men in Frankrijk een echte graflegging.
Een der oudste voorbeelden ervan is het altaarstuk van Karel V, omstreeks 1370.
Ziehier de personen van het drama. Jozef van Arimathea, Nicodemus, de Maagd,
Johannes, de heilige vrouwen. En onmiddellijk bereikt het tafreel eene onovertroffen
heftigheid van ontroering. De Maagd werpt zich in vervoering op het lichaam van
haar zoon. Tevergeefs tracht Johannes haar terug te houden, met al haar kracht houdt
zij zich aan het lijk vast en bedekt het met kussen. De overpeinzingen der mystieken
vinden hier haar vertolking. Maar de kunstenaars werden ongetwijfeld onmiddellijk
geïnspireerd door het tooneel, dat bij hen het denkbeeld heeft doen opkomen, om
het tafreel der zalving te vervangen door dat der graflegging. In de Mysterie-spelen
zag men voor het eerst Jozef van Arimathea, Nicodemus, de Maagd, Johannes en de
heilige vrouwen om het geopende graf geplaatst. Het N. Testament is lang zoo
nauwkeurig niet: het zegt bijv. nergens dat Johannes de graflegging van Christus
heeft bijgewoond. Maar in de XVde eeuw wordt het tooneel een nieuw Evangelie,
dat in de oogen der kunstenaars meer gezag kreeg, dan het oude. De grafleggingen
van het einde der Middeleeuwen zijn niet anders dan in steen vertolkte tableaux
vivants.
Het is moeilijk te zeggen, wanneer voor het eerst de groote gebeeldhouwde
grafleggingen werden gemaakt; waarschijnlijk tusschen 1420 en 1450, juist het
tijdperk waarin de Mysterie spelen het tafreel voortdurend onder de oogen der
kunstenaars brachten. Ziehier hoe het heilige graf meest wordt afgebeeld. Er zijn
twee personen. De twee grijsaards aan de einden der sarcofaag ondersteunen 't lijk,
dat op de lijkwa is uitgestrekt. In het midden - zooals aan de hoofdpersoon past wordt de Maagd, die bijna bezwijmt, gesteund door Johannes. Rechts van de Maagd
staat een heilige vrouw bij het hoofd van Christus, links eene met Magdalena, aan
zijne voeten. Allen met uitzondering van de twee grijsaards zijn op één lijn geplaatst,
met het gelaat naar den beschouwer gewend. Bij sommige grafleggingen - maar zeer
zelden - ziet men nog twee soldaten, staande of ingeslapen bij het graf: soms zijn
deze soldaten vervangen door twee engelen, die de werktuigen der Passie dragen.
Hoe verder men in de XVde eeuw komt, hoe meer vrijheid men ziet in de
groepeering der personen. Niemand is zoo vrij met de traditie omgesprongen als
Ligier Richier in zijn beroemde graflegging te St. Mihiel. De Christusfiguur verdwijnt
niet half in het graf, maar wordt op den voorgrond gedragen door de twee grijsaards,
waardoor wij zijn lichaamsbouw goed kunnen bewonderen. De vrouwen zijn - aan
haar overpeinzingen ontrukt - bezig het graf gereed te maken. Magdalena kust de
voeten van den doode. De engel, die de werktuigen der Passie draagt staat niet meer
afgezonderd op een voetstuk; hij mengt zich in de handeling en snelt toe om de
Maagd te ondersteunen. Wat de soldaten betreft, zij staan niet meer op wacht aan de
zijden van het graf; om een trom geschaard, spelen zij met dobbelsteenen.
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Dat is het werk van een knap, krachtig kunstenaar, die echter al te zeer zijn talent
ten toon spreidt. Wat is de oude rangschikking in haar bescheidenheid, roerender.
Niets is meer in strijd met den innerlijken geest van het onderwerp dan dat drukke
gedoe. In een dergelijk tafreel moet stilte heerschen. Na de smarten der Passie, de
smaad en hoon der menigte rust Jezus eindelijk in de stilte in het half-licht, omringd
door wie hem liefhebben. De groote kunstenaars der XVde eeuw gevoelden dat diep.
Zij hebben het tafreel niet opgevat als een drama, maar als een lyrisch gedicht. Want
nu is er niets meer te doen, niets meer te zeggen. Men heeft slechts zwijgend dat
lichaam te aanschouwen, dat langzaam ten grave daalt. De omringenden, in zichzelf
gekeerd, schijnen
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de stem van hun hart te beluisteren. Zij zijn slechts vereenigd krachtens eenzelfde
gedachte. De schrijvers der Mysterie spelen zelfs, hebben op deze plaats bewijs van
fijngevoeligheid gegeven: hoe woordenrijk ze overigens zijn, hier zwijgen zij. Op
het tooneel was de graflegging een zwijgend tafreel.
Hoe ingetogener en onbeweeglijker de personen zijn, des te meer nadert het
kunstwerk de volmaaktheid. Bijna alle kunstenaars hebben de aandacht willen richten
op de Maagd. Dikwijls bezwijmt zij en valt zwaar in de armen van een der heilige
vrouwen of van Johannes. Maar dit dramatisch gebaar ontneemt het tafreel de
schoonheid, welke de onbeweeglijkheid en stilte het geven. De echte kunstenaars
wachten er zich dan ook voor de personen aan hun smartelijke overpeinzingen te
ontrukken: zij houden den lyrischen toestand der figuren vol. De persoon der Maagd
bood den kunstenaars de meeste moeilijkheden. Nadat zij op het gelaat der grijsaards,
van Johannes, van de vrouwen, alle tinten der smart hadden afgebeeld, moesten zij
nog op het gelaat der moeder, de opperste smart doen lezen. Soms zijn zij geneigd
haar hoofd onder een sluier te bedekken, die, het gelaat in duisterheid hullend, aan
de Maagd een tragisch uiterlijk geeft. Men plaatste deze groepen altijd in een sombere
kapel of crypte. In het halfduister schenen zij te leven en te ademen. In de schaduw
geknield, verloor de geloovige bewustzijn van plaats en tijd, hij dacht zich te
Jerusalem in den tuin van Jozef van Arimathea en hij zag voor zijn oogen de discipelen
Jezus begraven, bij het vallen van de schemering.
Men ziet met welk een weergalooze kracht de middeleeuwsche kunst de smart
heeft weten weer te geven. Want het is de smart tot zijn toppunt verheven. Zeker,
het is reeds roerend een moeder te zien die op haar knieën het lijk van haar zoon
draagt, een jongen man van drieëndertig jaar. Maar wanneer de kunstenaar denkt,
dat die jonge man, dien de machtigen der aarde gedood hebben, de Goede bij
uitnemendheid was en geen andere misdaad heeft bedreven, dan te zeggen: ‘Hebt
elkander lief’ dan wordt het hem te machtig. ‘Hebben de menschen dàt kunnen doen!’
Die kreet ontsnapt den ouden meesters. Die smartelijke verbazing is de grondtoon
van deze bewonderenswaardige kunst. Aan die diepe oprechtheid danktzij, na zooveel
eeuwen, nog haar machtigen invloed op de ziel.
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Achter de baar van Adriaan van Oordt
door Jac. van Looy.
De lucht welft dun en zonne-schaûwig om;
Er is een licht van onderbroken blauw;
Graf-tooisels dorren bij der zerken rouw,
En in mijn hart ligt alle klagen stom.
De blaêren worden geel, het gras wordt grauw;
De voetstap dempt als bij gefloersden trom....
Stil is de dood, het leven druk en dom....
Het droevigst is het voor zijn kroost en vrouw.
Laag langs een grasband een viooltje bloeit;
Het groeit er zielig, maar het bloempje gloeit,
Gelijk de wijle, of albe, of een bliaut
Van een kasteel-maagd onder een zaal-kript blauwd'....
En 'k denk aan hem, die heel zijn stoer-zacht leven
Aan iets zoo broos als bloei is, heeft gegeven.
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Vier sonnetten
door Hein Boeken.
Agnosticus?
‘Gij zijt toch ook agnosticus?’
‘Niet kennend, niet oordeelend’ vreeslijkst woord!
O geef 't mij niet, schoon ik mij niet bekenne
Tot een'g genootschap voor gods-dienst, noch wenne
Mij aan een eer-dienst van 't geijkte soort.
Het is een titel, die met recht toehoort
Aan hen, die, zonder 's menschen aard te kennen,
Dien in het diepste van zijn wezen schennen,
Omdat hun twijfel al gelooven smoort.
‘Niet kennend?’ Hoe kende ik dat niet mijn God,
Zoo diep daarbinnen, die toch 't al verlicht,
Doende in zijn licht alle gestalten wandelen?
‘Niet oordeelend?’ Oordeel ik niet mijn lot,
En heb ik niet waarnaar ik 't alles richt,
Dat stuwe en stiere almachtig al mijn handelen.
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Geölogie.
Stil-stand is 't nu - toch was er eens een tijd
Dat 't al bewoog. Hoe anders had die weeke,
Mollige weide-glooiing zóó geleken
Op schoone schaar, tot rusten neer-gevleid
Nadat ze in luchten dans-pas had gereid?
Waren er oogen maar, die neder-keken
Van gindschen top langs leden neer-gestreken
En 't groen gewaad, ze omgolvend wijd en zijd.
Maar oogen ja, die zullen dra op-luiken
En armen blank, omwuivend slank 't geheel
Van lenige gestalte en 't nu zoo sluike,
Plat-liggende gewaad van groen en geel.
En meisjes-kopjes zullen schalks op-rijzen,
Ook oudere godin, de achtbare, wijze.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 20

406

Antwoord.
Ann Fernand Toussaint, die mij tot Brussel noodde.

I.
Ga, leg uw penning, koop een toover-kaart.
U voerend over landen en rivieren.
Hermes, de vleugelvoet'ge, kon niet zwieren
Door wolk, door luchte-blauw met meerder vaart
Over de landen, zeeën der schoone aard',
Als vlugge boô of eigen lust te vieren,
Wanneer hij ging bij 't schoon volk passagieren,
Dan gij bereikt de stede, wijd-vermaard.
Wat beidt u? 'k Weet een hartelijk welkom,
Een volk in feest - hoe lokkend schreeft ge 't mij,
Toch - ben 'k veel-eischend, als ik meer nog wilde:
Te midden van der volkren drang, den wilden,
In schemer-zaal of luchte galerij
Een hoordren-drom, in aandacht zittend stom?
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II.
Want spreken wilde ik - mocht ik aandacht vinden?
O aandacht van een kleine luister-schaar!
Lucht trilt door lucht, snaar trilt door lucht of snaar,
Maar 's menschen-geest...? Vond ik gelijk-gezínden?
O kon ik ooren, kon ik harten binden?
Mocht wat ik bracht, hun worden blijde maar?
Of moet ik hooren: ‘Och! 't zijn droomen maar,
Ga, spreek hen tot het wuft geslacht der winden.’
O droom! mijn leven is 't, want droomen zijn
Niet enkel mist of wolk, der winden spel,
Noch zelfs het kort maar poozend luchten-rood,
Maar bliksem-flits, die uit de wolken schoot,
Maar zonne-straal, verlichtend de aarde hel,
Maar nieuwe waarheid vagende loge' en schijn.
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De uitvaart van Sijmen Stroop
door Wally Moes.
Sijmen Stroop was een oud bedelaartje. Of hij ooit wat anders gedaan had dan bedelen
wist niemand zoo recht meer, evenmin hoe zijn ware naam eigenlijk luidde, want
‘Stroop’ was maar een bijnaam. Hij had dien gekregen door de suikerzoete vleierige
manier, waarmede hij om aalmoezen placht te vragen. Het heele gezicht van het oude
mannetje stond in een grijnzige plooi, die een vriendelijken glimlach moest
verbeelden, en de toon van zijn stem was teemerig en zeurig smeekend.
Sijmen zag er niet verwaarloosd uit, hij was een echt fatsoenlijk oud bedelaartje.
Zijn dik wit hoofdhaar was altijd kortgeknipt en zijn wangen gladgeschoren. De
kale bruine pandjesjas, dien hij zeker eens ergens opgeloopen had, leek van een heer
afkomstig, en zijn schoenen, broek en pet waren in een redelijk goeden toestand. In
de hand droeg Sijmen altijd een rooden zakdoek, waarvan de vier punten bij elkander
geknoopt waren, en waarin hij brood zamelde. Hij had in de omliggende gemeenten
zijn vaste dagen en zijn vaste huizen, en trok er geregeld op uit om zijn vast
inkomentje op te halen. Onderweg liep hij dan nog menig extraatje op door de slimme
manier, waarmede hij de menschen met z'n vleierijen overrompelde. Zat hij
bijvoorbeeld even aan den weg te rusten, het toonbeeld van een onderworpen
onschadelijk arm oud mannetje, en er kwam een jonge dame aan, dan nam hij met
een onderdanige buiging z'n pet af, zei eerst overbeleefd goedendag, en liet er dan
plotseling met een verraste stem op volgen:
- ‘Dame, ik kan aan uwes zien, dat u van 't jaar nog trouwt.’
Tien tegen een, dat de jonge dame bleef staan en vroeg:
- ‘Zoo, kan jij dat zien?’
- ‘Ja dame, uwes kan me vrij geleuve, 't komp sekuur uit, wat ik zoo zie.’
En dan werd hij voor z'n goede tijding meestal met een dubbeltje of kwartje
beloond.
Voor de heeren had hij weer wat anders om ze te vangen. Dan zei hij:
‘As zukkers as uwes aan 't roer waren, dan hoefden arme ouwe mannen niet te
loopen vragen, dat weet ik wel!’
En al kwam 't dan ook maar, omdat ze lachen moesten om z'n slimheid, of even
voelden, dat er toch ook wel wat verkeerds was, de handen tastten dikwijls in de
zakken om een kleinigheid aan Sijmen te geven.
Hij haalde dus zijn kostje wel op. Er hoefde dan ook niemand meer van te eten,
want hij was geheel alleen op de wereld en lag thuis als kostganger bij het
klokkenmakertje Roel Drup.
Dat was een klokkenmakertje zooals er alleen op armoedige dorpen te vinden zijn,
zoolang die nog ongerept en wereldvergeten, onbewogen door den drukken stroom
van het moderne leven, zoetjes, half wakker en al tobbende bestaan.
Roel Drup woonde in een vervallen vuil huisje op een smal binnenwegje. Het
achterhuis was niet veel meer dan een hokje, en vandaar kwam men in het eenige
vertrek, waar Roel met z'n vrouw en een troep kinderen woonde. Sijmen Stroop had
een bedstee in het achterhuis, maar zat overdag, als hij thuis was, altijd bij de anderen
in de kamer.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 20

Men zag en hoorde dadelijk, dat men bij een klokkenmaker kwam, al was 't dan
ook nog zoo'n armoedig klein klokkenmakertje, want ‘tikke, takke, tik, tak,’ deden
de oude klokken, die hier en daar aan den berookten witgepleisterden muur hingen.
Die moest Roel in orde maken.
Zijn werkplaats was een tafeltje met gereedschappen, dat voor het venster stond.
De oude klokken aan den muur waren afgeleefde versleten stumpertjes, bruinzwart
vettig en vergoord.
Zij spraken duidelijk van de ongewasschen handen, waarmede zij misschien sinds
honderd jaar waren opgewonden en aangepakt. Maar zij tikten er nog op los, alsof
de een voor den ander 't niet op wilde geven, en
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begeleidden met hun tik tak alles wat er in het kamertje bij Roel gebeurde.
Roel had verstand van klokken en moest, die niet meer voortkonden, weer op
streek brengen.
Hij had 't vak wel niet geleerd, maar z'n vader had 't ook al gedaan, en die had 't
ook weer van z'n vader afgekeken, en zoo brachten de menschen hem met vertrouwen
hun klokken. Zijn gereedschap op het wakkelige tafeltje zag er anders niet heel
veelbelovend uit. Het leek wel uitsluitend te bestaan uit gebroken stukjes oud
raderwerk, afgedankte wijzers en verroeste spijkers.
Roel was een vroolijk mannetje, dat veel van een grapje hield; als de menschen
de klokken brachten, of kwamen vragen hoe het er mee stond, bleven zij meestal wat
plakken, en dan verging de tijd onder luchtig gebabbel.
Vrouw Drop was daar ook best van thuis, zij tilde de dingen niet zwaar en maakte
zich niet al te druk met het huishouden en met die arge wasch.
De zes kleine kinderen zagen er dan ook altijd uit, alsof water op z'n minst zoo
duur als champagne was, alsof alle bandjes in huis overeengekomen waren altijd los
te gaan, en alsof er heel wat meer knoopsgaten in de wereld zijn dan knoopen. Men
verwonderde zich, als men het vuile troepje zag, hoe die vodden van kleertjes aan
de lijfjes bleven hangen. Maar de kinderen waren evenals vader en moeder vroolijk
en welgemoed.
Toch was de armoede groot bij Roel Drup, en de twee gulden kostgeld van Sijmen
Stroop vertegenwoordigden een groot deel van het wekelijksch inkomen, want groote
rekeningen kon Roel voor zijn klanten niet schrijven, daar was zijn werk niet naar.
En het weinige, dat hij vroeg, kwam lang niet vlot binnen, daar waren de klanten
weer niet naar.
Sijmen was best tevreden met zijn kosthuis. Overdag ging hij meestal uit, en al
was, wat de pot 's avonds schafte, ook wel wat heel schraal, hij liep gewoonlijk hier
en daar nog wel wat op, en had dan, als hij thuiskwam, zooveel niet meer noodig.
Hijzelf maakte nooit armoei, en Roel en z'n vrouw en kinderen waren allen even
gemakkelijk en luchthartig, zoodat zij in goede verstandhouding met elkander leefden,
en geen gebrek aan elkander zagen.
Er was maar één punt, waarover Roel het soms met Sijmen aan den stok had. De
oude man had er altijd een eer in gesteld niet van het armbestuur te trekken, hij hoopte
tot aan z'n dood z'n broodje te kunnen ophalen, maar hij verkoos niet in een
begrafenisfonds te gaan. Wat men na z'n dood met z'n lichaam deed, kon hem niet
schelen; daar moesten anderen dan maar voor zorgen, hij had geen centen over voor
z'n karkas, als hij er niets meer van merkte. En Roel was bang, dat het armbestuur
hem voor de begrafenis zou laten opdraaien, omdat Sijmen niet tot de bedeelden
behoorde. Dikwijls ging 't dus:
- ‘Sijmen, man, ik heb niks teuge je, as je er maar voor zorgt aan de weg te krepeere,
want as je 't hart hebt 't bij ons te doen, we laten je zoo legge!’
En Sijmen antwoordde met z'n grijnzenden lach:
- ‘Man, je doet maar net wat je zelf goed dunkt. Voor mijn part kun je me in de
koesweert gooie. 't Is me karkas maar, en ik heb toch geen mins, die op me graf komt
bidden.’
En daarbij bleef 't dan weer. Roel wilde er ook niet te veel van zeggen, dan mocht
Sijmen eens heengaan.
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Sijmen had, als hij thuis was, z'n vaste plaats achter de kachel, die zoover van den
muur stond, dat hij er met z'n stoel net tusschen kon. Daar zat hij warm in den winter,
met z'n voeten op de plaat en wat beveiligd voor het gedraai en gestoei van de zes
kleine jongens en meisjes.
Op een winterschen dag zat Sijmen 's morgens nog op z'n plaatsje, ofschoon 't al
ver over z'n gewonen tijd van vertrekken was. Met slecht weer bleef hij wel eens
meer thuis, maar gauw ging hij daar toch niet toe over, en 't weer was dien dag zoo
slecht niet eens.
- ‘Hoe is 't baas,’ zei Roel eindelijk, ‘scheelt er wat an? Je zit daar zoo benauwd.
Je hebt 't hart niet om ziek te worden en hier te sterven, hoor! Je weet hoe ik daarover
denk!’
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‘Wel nee, man,’ zei Sijmen, ‘ik ben best, ik heb maar geen zin in loopen vandaag.
Heb maar geen erg in mijn!’
Maar 't oude mannetje zag er slecht uit. Wel stond de gewone grijns op z'n gezicht,
maar hij zakte zoo raar voorover, net of z'n rug 't opgaf.
- ‘Man, man,’ zei Roel weer, ‘je bevalt me heelemaal niet. Als je naar je nest gaat,
ga ik zoo de armmeesters waarschouwe, dat ze je weg motte halen, ik wil niet met
je blijven zitten!’
Om twaalf uur bracht Kee aan Sijmen wat van de aardappels. Hij deed eerst dapper,
of hij er wat van eten ging, maar de kleine jongens hadden 't wel in de gaten, het
smaakte hem heelemaal niet, en al krakeelende vroegen ze:
- ‘Mag ik 't Sijmen? Geef 't mij maar, Sijmen.’
De bleeke snotneusjes met hun vieze ooren en zwarte handjes trokken aan 't
pannetje en aan de armen van den ouden man.
- ‘Vreet maar op, brakkies,’ zei Sijmen, ‘ik het geen honger vandaag. Ik het gisteren
te veel en te lekker gegeten.’
- ‘Je bent zeker bij een van de burgemeesters op visiet geweest,’ zei Roel.
Sijmen bleef den heelen dag bij de kachel zitten, de klokken tikten tik tak, en soms
dommelde hij wat in.
- ‘Zoo'n kerel toch,’ zei Roel dan tegen z'n vrouw, ‘wat motte we met hem, as ie
sterft?’
- ‘Hij is zoo nog niet dood,’ zei Kee, ‘ik zal morgen eens naar den pastoor gaan
en vragen hoe we d'r mee an motte.’
Toen het tijd was om naar bed te gaan, scheen Sijmen geen moed te hebben om
zijn legerstede in het achterhuis te gaan opzoeken. Hij verkoos bij de kachel te blijven
zitten.
- ‘Je mot 't zelf maar weten,’ zei Roel en kroop met z'n vrouw in de bedstee. De
kinderen lagen al lang in diepe rust, en weldra snurkte het echtpaar ook.
Tik-tak-tikke-takke deden de oude klokken, en achter de kachel zat het oude
mannetje. Het was pikdonker in het vertrek, en lang, lang was de nacht - tikke-takke
bleven de klokken doen, oud en afgeleefd en versleten als ze waren - maar een ander
tikkertje gaf het op, het hart van Sijmen Stroop bleef stilstaan. Hoe langer hoe meer
helde hij aan een kant over, totdat hij op zij van z'n stoel gleed en met een smak op
den grond terecht kwam. Roel en Kee hoorden niets, en tik-tak deden de klokken.
Bij het aanbreken van den dag ontwaakte Kee het eerst Zij stootte de deurtjes van
de bedstee open, en in de schemering kwam haar slordige kop met de flodderige
nachtmuts voor den dag. Geeuwend stapte zij bijna heelemaal gekleed van het hooge
bedstee-bankje op den grond, stommelde naar het venster en duwde de luiken open.
Zij had aan Sijmen nog niet gedacht, maar toen zij zich nu omkeerde, zag zij hem
liggen in het nuchtere kille ochtendlicht van den doodschen betrokken wintermorgen.
- ‘Gos,’ zei ze, ‘daar leit Sijmen! 't Lijkt wel of ie 't opgegeveu heeft. Nou zal je
Roel hooren! Die zal te keer trekken!’
Sijmen was raar gevallen. Zijn voeten waren tusschen de kachelplaat en de pooten
van den stoel beklemd, en het zag er uit, of hij, in plaats van op den stoel, tegen de
pooten op zij aanzat, met z'n rug tegen den muur. Zijn oogen waren open gebleven
en dezelfde grijnslach van altijd lag om zijn mond. Het was of hij plagerig lachend
keek, wat ze daar wel van zeggen zouden.
- ‘Roel, Roel!’ riep Kee, ‘kom gauw uit je nest, ik geloof, dat Sijmen dood is!’
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- ‘Wel God allemachtig!’ klonk 't verontwaardigd uit de bedstee, ‘het die lamme
kerel 't me nou toch gelapt!?’
Roel sprong op den grond en trok haastig z'n vrouw, die naar Sijmen toe wou gaan,
achteruit.
- ‘Raak hem niet an, wijf, ik ga zoo naar het armbestuur. Ze zelle hem weghalen,
ik wil er geen last mee hebben!’
‘Motte we niet eerst de dokter laten komme, Roel?’
- ‘Dank je wel, hoor! Die kan 't armbestuur bestellen, ik wil nergens mee te maken
hebben, 't komt maar op onze zak neer!’
De kinderen waren nu ook voor den dag gekomen en stonden met ronde oogjes
naar Sijmen te kijken.
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- ‘Zoo'n rare kerel toch! Kijk, hij lacht er nog om. Zalle we 'm weer op z'n stoel zette,
moeder?’
- ‘Jelui blijft er af, drommelsche jongens. Hij blijft leggen zooals ie leit, totdat ie
weggehaald wordt!’
En daarbij bleef 't. De kinderen letten niet meer op Sijmen en waren spoedig
verdiept in hun korst brood. Roel ging er op uit om met de armmeesters te spreken.
Hij wist wel, dat hij bij Hannes Jorissen moest wezen; dat was de oudste, en die had
het meeste te zeggen. Hannes was een oude stugge boer, waar niet gemakkelijk wat
van gedaan te krijgen was. Hij stond altijd schrap, en men kon het hem aanzien, dat
hij al besloten had om te weigeren, vóór hij nog wist, wat er gevraagd zou worden.
Harde lijnen om den mond gaven hem iets onverzettelijks, en menig verzoek werd
ingeslikt door de weinig bemoedigende wijze, waarop hij het tegemoet kwam.
Maar Roel was niet verlegen. In weinig woorden had hij den plotselingen dood
van Sijmen verteld, en zijn verlangen te kennen gegeven, dat het lijk bij hem
weggehaald zou worden. Voordat hij nog heelemaal uitgesproken had, viel Hannes
hem al in de rede met:
‘En wat hebben wij daarmee te maken? Sijmen behoorde niet tot de bedeelden.
Jelui hebt van hem getrokken en kunt hem nu ook begraven. Wij zullen er geen cent
voor geven.’
Roel werd woedend 't Ging dus net zooals hij voorzien had! Maar hij was niet mal
en zou zich niet laten dwingen! Na een heftig twistgesprek, waarbij beide partijen
op hun stuk bleven staan, trok Roel af met een zonderling dreigement.
- ‘Hoor eens,’ zei hij, ‘ik geef je den heelen dag om er aver te denken, maar als
vóór donker door jou niet alles gedaan is, wat er gedaan moet worden, kom ik je
sekuur van avond op een kruiwagentje Sijmen brengen. Rekent er op!’
Daarna ging hij naar huis en aan z'n werk. De klokken tikten tik-tak, en achter de
kachel lag de oude bedelaar met den verstijfden glimlach op het gelaat.
Eenige menschen, die naar hun klokken kwamen kijken, schrikten wel wat van
Sijmen, maar ze konden Roel geen ongelijk geven. - 't Zou wat moois zijn, als hij
voor de begrafenis moest zorgen! Daar zouden ze ook voor bedanken! 't Was al erg
genoeg, dat hij nou 't kostgeld kwijt was.
En de dag verliep zonder dat er iets gedaan werd. Zij lieten Sijmen in zijn
zonderlinge houding achter de kachel liggen, en van het armbestuur kwam niemand
opdagen om zich met de zaak te bemoeien.
Toen de avond gekomen was zei Roel:
- ‘Best, nou ga ik an de gang.’
Hij leende van een buurman een kruiwagen, dien hij midden in de kamer zette.
- ‘Kom Kee, kom jongens! Nou allemaal helpen!’
Sijmen was niet zwaar, en in een ommezientje zat hij op den kruiwagen. 't Was
een raar gezicht! Hij paste er net op en was zoo stijf, dat z'n kop recht overeind bleef
staan.
- ‘Die rare kerel blijft maar lachen,’ zei een van de kleine jongens, hij is zeker blij
om uit rijen te gaan!’
- ‘Van de kou zal ie geen last hebben,’ zei Roel, ‘maar ik zal hem toch z'n pet maar
opzetten, dat staat knapper.’
En zoo vertrok Roel met z'n vrachtje. Het was heel donker buiten, zoodat hij
onopgemerkt bij Hannes aankwam. Hij reed meteen door tot midden op de deel, en
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liet daar den kruiwagen met het lijk staan. Daarna ging hij naar de kamer, deed de
deur open en riep:
- ‘Hei baas, hier zijn we, nou mot je maar zien wat je met je gast doet.’
Hannes zat met z'n vrouw aan den avonddisch. Hij keek verbaasd op, want hij had
niet veel meer aan Roel z'n morgenbezoek gedacht; het liep den heelen dag dikwijls
druk met allerlei rarigheid. Nu schrok hij toch even, omdat z'n vrouw er bij was, die
weinig hebben kon. Hij stond haastig op en kwam bij de deur. Er viel een lichtstraal
door den kier op de deel, juist waar Sijmen stond. De grijnzende kop met de open
oogen was duidelijk te zien. 't Leek wel of het oude mannetje zelf schik in 't geval
had, zoo plagerig spottend zag hij er uit. Hannes
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kwam gauw op de deel en trok de deur achter zich dicht, dat z'n vrouw maar niets
zien zou.
- ‘Dag Hannes,’ zei Roel en ging de straat weer op, ‘ik kom morgen de kruiwagen
wel terughalen, dan kun je op je gemak aflaje.’
Maar nu moest Hannes toegeven.
- ‘Roel, Roel!’ riep hij ‘we zullen alles betalen, as je gauw Sijmen weer meeneemt!
Roel bleef staan.
- ‘Een rejale begrafenis met broodjes met kaas en koffie met suiker en een gulden
voor iederen drager?’ vroeg hij.
- ‘Ja, ja,’ riep Hannes, ‘maar gauw dan, dat me vrouw niet komt kijken, ze zou
zoo schrikken.’
- ‘Nou man, ik vertrouw er op, dat je houdt wat je belooft. Dan zal ik me vrachie
maar weer meenemen. Zoo hebben we er nog wat an.’
Roel pakte z'n kruiwagentje weer op, en ging er best tevreden mee naar huis. Hij
kruide nog harder dan toen hij gekomen was, Sijmen schudde en wipte en lachte.
Hij werd nu met alle staatsie behandeld; den volgenden dag lag hij te pronk in z'n
kist, den daaropvolgenden werd hij netjes begraven, en al de kinderen aten hun
genoegen aan broodjes met kaas, en hadden schik van de begrafenis van Sijmen
Stroop.

Het einde van den laatsten droom
door Amelie de Man.
I.
In de rumoerig-levende schemeravond-straat liep Attilio naar huis met groote
geregelde haast stappen. Het was laat geworden op het bureau en hij moest zich nog
kleeden, voor hij ging eten, want hij had vanavond een visite te maken. In de straat
was de avond als een onafzienbare schaduw, waarin de kleuren van den dag
versomberden en verzonken, omhoog, boven de hooge huizenklompen, de lichte
oneindigheid.
Het was zoel en hij dacht dat hij wel wat van zijn winterkleeren kon afleggen. Nog
wel wat vroeg, maar met dit bizonder zachte weer.... Een mooie avond! Jammer, om
je in een salon op te sluiten en je een uur of wat te gaan vervelen.... Maar die visite
moest hij nu eenmaal maken, daar kon hij niet af, hij had het al te lang uitgesteld.
Hij had den korten afstand van het Ministerie naar zijn huis afgelegd en ging de
poort binnen. Het was daar donker voor zijn aan het straatlicht gewende oogen, het
gaslicht brandde nog niet. In het halfduister ging hij de trap op, onderwijl den
huissleutel uit zijn zak halend. Op het portaal moest hij even stilstaan, om met zijn
vingers het sleutelgat te zoeken. Toen kreeg hij de deur open en ging binnen. Het
achterhuis was zwartdonker, maar in de voorkamer, die hij doorging, de vale
schemerschijn van de straat. Hij ging zijn slaapkamer binnen, liep ineens door naar
den hoek, waar hij zijn hoed en jas aan den kapstok hing. Toen ging hij naar de tafel,
voor het raam, en stak de lamp aan. Eigenlijk had hij toch heelemaal geen zin om
zich nu te kleeden en die visite te maken. Veel liever was hij zoo gebleven en dan
later na het eten ergens gaan zitten, en vroeg naar bed. Hij was nog moe van
gisteravond, met Tina. Ondertusschen kreeg hij zijn kleeren uit de kast en borstelde
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die, met bedachtzame streken. Zijn rok werd hem te nauw, hij scheen dikker te
worden, dat was niet kwaad, kon wel lijden. Hij zocht zijn linnengoed uit, friemelde
de knoopjes in het front en de manchetten, steeds meer uit zijn humeur. Hij voelde
zich slaperig. Eigenlijk had hij zoowat den heelen middag gedut op het bureau. Daar
stond een leunstoel waarin hij heel goed kon slapen. Tina was er beter aan toe dan
hij, die hoefde geen vervelende visites te maken, die kon vanavond zoo vroeg naar
bed gaan als ze wou, en uitslapen.... Maar dat bracht zijn positie nu eenmaal mee.
En hij zou er
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ook nooit over denken om zijn gezelschapsplichten te verzuimen. Hij was groot
gebracht in ontzag voor die beleefdheidsgebruiken, zoodat hij ze altijd beschouwd
had als natuurlijk. En ook nu nog nam hij ze aan als vervelend, maar onvermijdelijk.
Hij verveelde zich bijna altijd, op diners, en bals, en visites. Vroeger niet, toen hij
nog een jongen was, lang geleden - God! hoe lang, en hoe oud voelde hij zich soms,
al was hij pas eenendertig. Toen vond hij het zoo prettig, om met meisjes te zijn. Een
innig genoegen zocht hij toen in meisjesgezelschap, aangetrokken door hun jonge
vrouwelijkheid, en veel te veel van zichzelf had hij willen geven, zoodat eene hem
had doen lijden, hem ziek makend van eenzaamheid, en droefheid, en verlangen,
jaren lang.... Als kind thuis, als teer jongetje, was hij altijd gewend geweest aan tie
koestering van vrouwezorg. En ook als groote jongen, toen hij student was, en later
ook nog wel, met zijn brooze gezondheid en vrouwelijke gevoeligheid hongerde hij
naar teederheid, naar een meisje die van hem zou houden, die heelemaal van hem
zou zijn.... Er was zoo veel in hem dat hij smachtte om weg te geven, een gloed van
teederheid, een macht van liefde waarover hij zelf geen meester was, een vrouwelijk
verlangen om zich te geven aan een vrouw die zich geheel zou geven aan hem....
Doch al wat hij dacht en voelde verborg hij met angstige zorg in zijn weerlooze
gevoeligheid, zich zeer kwetsbaar voelend voor het ruwspottende, wreed-ware leven
om hem heen. Hij was zich zijn sentimentaliteit wel bewust, hij wist wel dat die
anderen, de sterken, de verstandigen, de hard-huidigen, die met een koel hart luisterden
naar hun gezond verstand en die door het leven niet leden, maar die het integendeel
beheerschten en genoten, - dat die gelijk hadden. Maar hij was nu eenmaal zoo. En
eigenlijk vond hij zijn denken en voelen, zijn eigen intieme leven veel mooier dan
dat van die anderen. En dan ook hoopte hij toch heimelijk, diep in zijn binnenste,
dat het leven hem misschien nog wel eens gelijk zou geven.... Maar geen eene vrouw
scheen te verlangen naar een liefde als de zijne. Zij lieten zich liever bedriegen en
voor den gek houden door pochende Don Juans en ijdele fatten die zij zochten aan
te trekken tot voldoening van eigen ijdelheid. Hun liefde scheen hem grover dan die
der mannen en met zijn zachte, aanhankelijke, teedere natuur voelde hij zich meer
vrouw dan al die vrouwen. En die eene die hem zoo lief was geweest, die had hij
ongevoelig bevonden en liefdeloos als geen andere. Hij had geleden het eenzame,
verbitterende, verterende leed van versmade liefde. Hij had zich een verworpene
gevoeld, een uitgestootene door de natuur, voor wie het licht geen licht, en de blauwe
lucht geen vreugde, en het leven een kwelling was, dag op dag, een marteling van
nooit-bevredigd verlangen. Hoe had hij haar verlangd, dat meisje van toen! Dat was
geweest in den tijd toen hij nog kon liefhebben... Hij had er een zenuwziekte van
gekregen, en eenmaal daarvan genezen had hij ook zijn grievendste leed uitgeleden.
Hij was langzamerhand veranderd. Toch, toen hij al onder-prefect was, in Savona,
had hij nog een langen tijd iederen avond drie kwartier ver geloopen om een meisje
te zien, alleen maar te zien.... Dat zou hem nu niet meer gebeuren. Nu zou het meisje
bij hem moeten komen, hij deed er geen stap meer voor. Al die gedachten en
gevoelens die hij eens mooi had gevonden en die hem lief waren geweest, die had
hij langzaam aan verstikt. Het Leven had hem koel gemaakt en verstandig, meer nog
dan die anderen van wie hij vroeger zoo verschilde en die nog genoegens en
meeningen hadden waarover hij glimlachte. Eigenlijk gaf hij nu om niets.
Vrouwen schatte hij nog alleen als een middel tot genoegen en hij was te koud om
daaraan veel behoefte te hebben. In zijn werk als secretaris aan het Ministerie van
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Binnenlandsche Zaken kon hij geen belang stellen. Zorg voor zijn toekomst behoefde
hij niet te hebben, hij had maar rustig af te wachten tot hij prefect werd en dat zou
nog wel een jaar of tien duren. Hij had geen gewoonten die veel geld kostten en met
zijn salaris en wat hij nog van huis kreeg, kon hij zonder moeite toekomen. Uitgaan
en pretmaken lag niet in zijn aard en in zes jaren,
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sedert hij in Rome woonde, had hij daarvan ook vrij wel genoeg gekregen. In
gezelschappen ging hij uit beleefdheids-plichtbesef en uit gewoonte. Hij walgde van
die berekende, ijdele vrouwen die zich zonder schaamte naakt toonden aan de blikken
van welken man ook. De moeders zochten hem te winnen voor hun dochters, de
jonge dames trachtten hem ieder voor zich zelve te veroveren, en hun deugd scheen
hem zoo wankel dat hij zijn naam aan niet eene met gerustheid zou hebben
toevertrouwd. Er waren er ook wel die hij aardig vond en met wie hij lachte en praatte,
en dan gebeurde het dat hij zich amuseerde. Doch dikwijls ging hij maar ergens waar
hij kon rooken zonder dat hij werd opgemerkt, totdat het laat genoeg was en hij naar
huis kon gaan. Op bals danste hij niet meer. Dan bleef hij toekijken en critiseerde
bij zichzelve en met anderen die meisjes en vrouwen, en wat zij - de eene meer, de
andere minder - van buste en beenen toonden. Als er veel gasten waren, dan maakte
hij gebruik van het vroolijke gedrang om tegen een uur, half twee, ongemerkt heen
te gaan. Onder zijn kameraden op het bureau en zijn tafelgenooten waren er drie of
vier die hij zijn vrienden noemde. Want vriendschap was de eenige genegenheid die
hij nog niet in zich gestorven achtte en daarin gaf hij al de oprechtheid en de
toewijding van zijn gevoelens van vroeger. En dan hield hij van Tina. Hij was zich
volkomen bewust dat hij van haar hield en dat hij ervan zou lijden zoo hij haar moest
missen, tegelijk ongerust, bij de steeds levende herinnering van zijn geleden ervaring.
Zij was een telefoniste en toen zij nog met haar moeder woonde, had hij een tijdlang
in hun huis gewoond. Zij was een mooi meisje, groot en slank, met donker golvend
haar, een fijne huid en mooie bruine oogen. In de eerste maanden hadden zij vaak
samen gesproken. Zij was verstandig en gevoelig, met een distinctie die hem aantrok,
iets origineels dat hem beviel en al gauw werden die oogenblikken van samenzijn
met haar voor hem een bekorend genoegen, dat zijn dag verhelderde en hem het huis
tot een aangenaam verblijf maakte. Spoedig werden hun gesprekken intiemer, met
een teeder-vriendschappelijke verstandhouding, die zij uitspraken in een verlengde,
vastomsluitende handdruk, in de glimlachende liefkoozing van een blik diep in elkaars
oogen. En toen hij haar eens op een avond alleen had gevonden, met oogen die
toonden dat zij geschreid had, in een treurigheid die zij niet kon of niet wilde
verklaren, toen waren zij van zelve tot liefdesuiting gekomen, zoo natuurlijk dat het
niet eens de eerste maal scheen te zijn. In het begin was hij ontevreden geweest op
zich zelf, hij had zich scherp verweten dat hij dit meisje tot verkeerde dingen bracht
en telkens weer zich voorgenomen de verhouding te verbreken. Maar hij was te zwak,
hij had den moed niet haar verdriet te doen en zichzelve deze eenige vreugde te
ontzeggen. Wel had hij het huis verlaten en een andere woning gezocht. Haar moeder
was gestorven en zij woonde nu bij een getrouwde zuster, aan wie zij een kleine som
als kostgeld betaalde en die er zich niet om bekommerde of zij zich goed of slecht
gedroeg, zoo zij maar geen aanstoot gaf. Opzettelijk had hij een kamer genomen met
vrijen ingang op de trap, zoodat zij hem kon bezoeken, zonder aan iemand haar
komen of gaan te behoeven verklaren. Zij kwam 's avonds, gewoonlijk om de drie
of vier dagen, al naar hun afspraak was, en soms ook wel overdag, 's Zondagsmiddags,
als ze wist dat hij thuis was. Dit duurde nu al meer dan twee jaar. In 't begin had hij
gemeend dat zij hem haar gunsten schonk, zooals zij zich ook zou gegeven hebben
aan een anderen man die, zooals hij, op haar weg was gekomen. Hij kon niet gelooven
dat zij, het mooie meisje, hem zou liefhebben, hem verkiezen, den zwakke, nerveuzen,
en niet veeleer een flinkeren, sterkeren man, die haar meer liefde kon geven. Hij had
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haar bespied en laten bespieden, en bevonden dat zij hem niet bedroog. Hij kende
haar leven, van uur tot uur, en wist nu dat, wat zij hem ervan vertelde, waarheid was.
Zoo was hij langzamerhand gaan gelooven dat zij werkelijk van hem hield, en ertoe
gekomen haar te vertrouwen, overtuigd door haar onveranderlijke, ernstige
aanhankelijkheid, de eenvoudige oprechtheid waarmee zij antwoordde op zijn
listig-gestelde strikvragen, en
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al de vele kleine bewijzen van haar liefde voor hem, voor hem alleen, ingezameld
in hun uren van intimiteit. Hij was haar innigerkentelijk voor haar standvastige,
trouwe genegenheid, de verheugde bereidwilligheid waarmee zij zich telkens weer
aan hem overgaf, het absolute, onvoorwaardelijke vertrouwen waarmee zij haar
geheele leven in zijn handen had gelegd. Hij zou haar tot zijn vrouw hebben gemaakt,
zoo het hem mogelijk geweest ware, een meisje zonder geld te trouwen. Maar een
vrouw te onderhouden, zooals zijn positie dat vereischte, vooral later, wanneer hij
prefect zou zijn, dat zou hij met zijn salaris nooit kunnen, en hij meende dat zij dit
begreep.
Er was tusschen hen nooit over trouwen gesproken, het scheen dat zij dit vermeed,
zoowel als hij. Meermalen had hij haar gezegd, wanneer hij het te pas kon brengen,
ook in het begin van hun vriendschap, dat hij niet van plan was ooit te trouwen, en
dat meende hij. Hij waakte er voor dat zij niet in moeilijkheden kwam, en hij hielp
haar met geld, zooveel zij het noodig had. Doch hiervan maakte zij geen misbruik.
Het had hem zelfs heel wat overreding gekost, om van haar gedaan te krijgen, dat
zij het hem toestond. Zij wou niet dat er sprake zou zijn van geld tusschen hem en
haar, en zij had alleen toegegeven, zooals zij altijd deed in het eind, omdat hij het
zoo wilde. Zij had geen andere meening dan de zijne, zij volgde in alles zijn raad,
en zoo was zij juist de vrouw die hij verlangde: de teedere, liefkozende, de
hartstochtelijke tot hem opziende om steun en bescherming. Zij nam nu een groot
deel van zijn leven in, maar hij wist dat hij haar even lief was als zij hem en dat geen
van beiden den ander zou kunnen missen.
Hij schikte voor den spiegel zijn das recht en bekeek ondertusschen zijn beeld.
Hij zag er moe uit, zijn oogleden waren zwaar. En hij zou zich van avond bizonder
vervelen, hij zou moeten kaartspelen, bestia of een ander dom spel. Hij ging dan ook
alleen om een vriend plezier te doen, want alle vrouwen die daar kwamen, waren
oud. Eene was jong en aardig, maar die was de vrouw van zijn vriend.
Zonder meer in den spiegel te zien, voltooide hij zijn toilet, trok zijn overjas aan
en zette zijn hoed op. Toen stak hij een sigaret aan, blies de lamp uit en ging heen,
de voorkamer door, naar de huisdeur, die hij zachtjes, met een zwakken slag, achter
zich dicht trok.

II.
In Attilio's kamer stond het intieme schemerschijnsel, door de dunne witte gordijnen
heen, van de electrische lantaarn die midden over de straat hing. In den hoek hingen
zijn jassen, onbeweeglijk zwart, er boven op een zwarte ronde hoed, en een groezelig
stroohoedje nog van den vorigen zomer. De tafel vol met al de bekende, eigen dingen,
en den leunstoel, en den stoel aan het voeteneinde van zijn bed met zijn kleeren er
op, een hemd over de leuning gehangen, met witte plooien en schaduwingen en
golvingen, als van verstijfd leven. Soms zoemde een tram aan, en voorbij, en weg
weer, in de verte.
Zij lagen stil nu, vast tegen elkaar aangedrukt, in den dankbaren teederheidsdrang
van voldane liefde. Buiten sloeg een torenklok.
‘Eigenlijk moest ik me nu kleeden’, zei hij.
Zij lichtte haar hoofd wat op.
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‘Waarom?’ vroeg ze verwonderd nieuwsgierig.
‘Ik had beloofd dat ik dames zou afhalen om naar een bal te gaan in het Grand
Hôtel’.
‘Als je 't beloofd hebt, moet je gaan ook’, zei ze coquet.
‘Och wat’, zei hij, plotseling ongeduldig bij de herinnering aan die vrouwen. ‘Ze
hebben haar mannen, ze hebben broers, ze hebben de heele rommel!’
Hij trok haar weer tot zich, met kleine liefkozingen en zoo bleven zij een poos
zonder spreken.
Toen begon zij weer, plagend:
‘Ga je nu kleeden!’
Steunend op haar gebogen arm zag zij op hem neer, glimlachend van voldoening,
omdat hij liever met haar was, dan naar dat bal te gaan.
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En toen weer:
‘Maar kleed je nu! Dan blijf ik kijken. Ik wou je eens zien, ik heb je nog nooit met
een frak gezien.’
‘En dat zal je nooit zien ook,’ zei hij opeens, kort, vreemd-hard.
Zij keek hem aan, haar glimlach weg. Hij lag met de oogen voor zich uitgericht.
Hij was licht-ontsteld over zijn woorden en verwonderde zich hoe het kwam dat
hij ze zoo opeens gezegd had, zonder zelfs vooruit te hebben geweten dat hij ze
zeggen wou. Het scheen hem dat hij haar nooit zoo duidelijk verklaard had, haar
nooit te zullen trouwen. Zou zij het ook zoo begrepen hebben? Haar stilte,
bijna-vijandig, beklemde hem. Hij wendde zijn hoofd naar haar toe. Half opgericht,
de elleboog in het kussen gedrukt, staarde ze naar buiten, zooals ze dikwijls deed.
Hij zag niets bizonders aan haar.
Zachtjes trachtte hij haar tot zich neer te trekken.
‘Waar denk je aan?’ fluisterde hij glimlachend.
‘Aan niets,’ zei ze, en ze glimlachte terug.
Hij zocht haar lippen en zij gaf ze, gaf zich weer geheel, blij en vrijwillig, als altijd.
Heftig waren zijn liefkoozingen, als was hij op het punt geweest, haar te verliezen.
Toch, wanneer hij in haar oogen zag, zoekend den streelenden liefdeblik dien hij
gewoon was daar te zien, dan vond hij die donkere diepten vreemd, ondoorgrondelijk,
onbegrijpelijk. Het was alsof zij hem van avond geheel toehoorde, alleen haar oogen
niet.
Toch praatten zij nog veel, terwijl zij, beiden vermoeid en voldaan, uitrustten in
elkaars armen. Haar hoofd op zijn schouder, haar lippen tegen zijn wang, vertelde
zij fluisterend van haar zuster, en hoe slecht ze het daar had, hoe er daar niemand
was die om haar gaf. En lange verhalen over het telefoonkantoor, over haar werk,
over de andere meisjes. Hij luisterde toe, haar troostend met sussende woorden en
zachte liefkoozingen, toegeeflijk glimlachend om haar meisjesverdriet.
Eindelijk zei hij:
‘Kom, kindje, laten we gaan slapen.’
Gehoorzaam kustte ze hem goeden nacht. Toen wendde zij zich naar den anderen
kant. Hij kwam met zijn gezicht naar het raam te liggen.
Het was nu stil. Soms rolde ratelend en hotsend een rijtuig voorbij. In de verte
zongen dronken stemmen, lang uitgalmend.
Attilio lag onbeweeglijk, dof-vermoeid, verlangend wachtend op den slaap. Dan,
na een poos, zich nog wakker vindend, verschoof hij, verlegde een arm, zocht op het
kussen een koele plek voor zijn wang, voorzichtig om niet door beweging zijn
slaperigheid te verdrijven. Doch hij voelde zich steeds helderder worden, zijn moeheid
van straks bemerkte hij niet meer.
Buiten sloeg de torenklok een, twee. Hij begreep dat hij lang wakker zou liggen.
Achter zich hoorde hij Tina regelmatig, diep ademen. Zij sliep al.
Een tijdlang trachtte hij nog zich te dwingen tot stilliggen, zijn gedachten
terughoudend, al zijn wilskracht inspannend, in een hevig verlangen tot slapen. Dan
weer wendde hij zich om, behoedzaam om Tina niet te storen, zocht weer roerloos
den slaap. En weer, ongeduldig, keerde hij zich naar den anderen kant en lag met
open oogen naar het verlichte raamvlak te kijken. Hij was nu helderwakker, al zijn
zenuwen gespannen, en wilde er in berusten, slapeloos op den morgen te wachten.
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Recht uitgestrekt, aan den uitersten rand van het bed, hield hij zich zoo ver mogelijk
van Tina af. Méer nog dan straks, toen het hem toehoorde, verlangde hij nu dat jonge
meisjeslichaam, warm en traag en wellustig van slaap, als het nu was. Hij dwong
zich te denken aan zijn bureauzaken, aan de brieven die hij morgen te schrijven had,
zijn gedachten formuleerend tot correcte zinnen, om zijn onwillige verbeelding te
beheerschen. Langzamerhand dwaalde hij af naar andere dingen. Hij voelde zich
neerslachtig nu, alsof niets in zijn leven eigenlijk de moeite waard was. Hij wist niet
waarvoor hij leefde. Wie gaf er wel om hem? Als hij vannacht dood ging, zou niemand
hem missen. Zelfs Tina niet, die zou zich gauw genoeg weer troosten. Hield ze wel
eens van hem? En hij dacht
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weer aan die donkere, ondoorgrondelijke oogen van vanavond. Vijandig leken ze
hem nu. Maar ze was immers een verstandig goed meisje, die zich nooit dwaze dingen
in het hoofd had gehaald. Ze had immers altijd heel goed ingezien dat er van trouwen
nooit sprake kon zijn. Overigens, zoo ze zich ooit illusies gemaakt had, dan was ze
het beter, als ze begreep, dat er nooit van kon komen. Als het nu eens alles uit was
tusschen hen? Die gedachte benauwde hem plotseling met een akelige angst van
hulpelooze eenzaamheid. Malligheid! Hij dacht nu zoo omdat hij zenuwachtig was
en overspannen van slapeloosheid, daarom maakte hij zich zorgen en zag alles zwart.
Toch bleef hij zich ongerust voelen. Arme Tina! Zeker, hij zou haar graag getrouwd
hebben. Wat zou het aardig zijn, met zoo'n mooi lief vrouwtje altijd bij zich. Zijn
leven zou een doel hebben, als hij een vrouw had en kinderen, een eigen gezin om
er voor te zorgen. Hij zou geen angst meer hoeven te hebben voor eenzaamheid, niet
meer alleen staan onder de menschen, schipbreukeling van het Leven midden op een
zee van onverschilligheid. Maar zou het werkelijk zoo mooi zijn? Zou Tina altijd
van hem houden? Zou zij er nooit toe komen hem te bedriegen? En dan er waren zoo
veel bezwaren. Zij was mooi en gedistingeerd, intelligent en handig, maar niet, zooals
de vrouwen van zijn wereld, van kind af aan gewend, zich te bewegen in salons, in
concert- en theaterzalen, en mondaine bijeenkomsten. Hij zou zijn vrouw belachelijk
zien onder het meedoogenloos oordeel van jaloersche vrouwen en de nog boosaardiger
kritiek van geblaseerde mannen, zelf getroffen door het vonnis dat zijn vrouw
vernietigde. Neen, dat kon niet, dat zou nooit gebeuren. En hij had ook immers geen
geld. Hij stelde zich voor hoe deze van zijn kennissen over Tina zou oordeelen, en
die, en die....
Maar nu bemerkte hij toch dat zijn gedachten verward werden, en vermengd met
indrukken van droom-fantasieën. Doch hij onderdrukte terstond zijn vreugde over
deze ontdekking, om niet door weer-opgewekte helderheid de opkomende verdooving
te verdrijven.
Hij werd wakker door een gerucht en zag Tina in haar onderlijfje voor den spiegel
staan. Zij had zich al gekapt en zag naar hem om. Hij glimlachte haar toe.
‘Goeden morgen!’ zei hij. ‘Wat ben je vroeg!’
‘Neen, jij ben laat,’ zei ze in den spiegel kijkend en met de handen het haar
schikkend. ‘Het is al half negen.’
‘Werkelijk?’ zei hij, en geeuwde. En toen:
‘Kom je me niet eens goeden morgen zeggen?’
Gehoorzaam tripte zij naar hem toe, het bovenlijf vooruit, de ronde heupen licht
heen en weer bewegend. Terwijl ze zich over hem heen boog, de lippen biedend tot
een kus, trachtte hij haar zachtjes bij zich neer te trekken op het bed. Maar zij weerde
zijn handen af.
‘Toe nu, ik heb mijn haar al gedaan, maak het nu niet weer in de war.’
Hij liet haar dadelijk los.
‘Heb je zoo'n haast?’ verweet hij. ‘Je zei dat je vanmorgen niet naar het kantoor
hoefde.’
‘Dat dacht ik eerst, maar later hoorde ik dat ik er om negen uur moet zijn.’
Hij geloofde haar niet, maar zei niets. Op zijn arm leunend, bleef hij naar haar
kijken, terwijl zij zich verder kleedde. Was het dan toch waar wat hij gisteravond
niet had willen gelooven?
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Toen zij, geheel klaar, met hoed en mantel aan, naar hem toekwam, om hem
goedendag te zeggen, liet hij zich opeens van het bed glijden, in zijn pantoffels, en
stond zoo, in zijn hemd, met bloote beenen, in het witte, harde morgenlicht.
Hij legde zijn arm om haar middel en dwong haar, naast hem op den rand van het
bed te gaan zitten. Zijn gezicht was ernstig en zij waagde het niet, zich te verzetten.
‘Wat is er, Tina?’ vroeg hij. ‘Ben je boos op me?’
‘Neen,’ zei ze. ‘Waarom zou ik boos zijn?’
Hij boog zijn gezicht naar het hare. Maar zij keek hem niet aan, haar oogen zagen
voor zich uit, haar mond vertrok zenuwachtig onder zijn blik.
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‘Kijk me eens aan!’ zei hij, trachtend door schertsen haar terug te winnen.
Zij liet even haar oogen in de zijne, maar wendde ze terstond weer af. Het was de
blik van een ondeugend kind, dat bang is voor straf, maar toch voldaan over zijn
stoutheid.
De glimlach trok weg van zijn gezicht en uit zijn oogen.
‘Als er iets is, moet je 't me zeggen, dat weet je wel,’ vermaande hij. Zij knikte,
steeds voor zich uitziend.
‘Je ben zoo vreemd vanmorgen,’ verweet hij zacht.
Zij schokte met de schouders en trok de wenkbrauwen op.
‘Nu, het doet er niet toe,’ berustte hij. ‘Dus we zijn in vrede, we zijn vrienden?’
‘Ja zeker,’ bevestigde zij.
Hij zocht haar mond en zij liet zich kussen, doch hij voelde haar vreemd en koud
in zijn armen, haast weerspannig. Zij stond op, streek met beide handen haar mantel
glad over de heupen, stak de spelden van haar hoed vaster. Hij stond nu op ook.
‘Wanneer kom je terug?’ vroeg hij.
‘Dat weet ik nog niet,’ zei ze. ‘Ik zal 't je schrijven.’
‘Maar gauw, niet waar?’ drong hij aan.
‘Ja, gauw,’ zei ze onder het heengaan. Met de deurknop in de hand wendde ze nog
even het hoofd om.
‘Addio!’
‘Addio,’ zei hij. Ze ging en trok de deur achter zich toe. Hij stond nog waar ze
hem verlaten had en staarde voor zich uit, naar buiten. Toen rilde hij, en met de hand
naar zijn borst tastend, begon hij zijn nachthemd los te knoopen. Hij voelde zich
krachteloos, dof, zijn hoofd was zwaar, en liefst was hij maar weer naar bed gegaan,
om te slapen, te slapen, tot den avond....
Plotseling overstelpten hem de herinneringen: van het begin van hun vriendschap,
toen hij zich 's avonds haastte om naar huis te komen - het huis dat hem lief was om
haar! - om haar even te zien, even met haar te kunnen spreken; en van het begin van
hun intimiteit; en van de vele mooie uren van samenzijn, van geluk voor haar zooals
voor hem - tenminste, dat had hij gemeend. Zou hij dat alles nu moeten missen?
In wanhopig betreuren van dat gelukkig verleden, dat hij nog nooit zoo mooi had
gezien, drukte hij zich de hand voor de oogen, en zoo stond hij even. Toen dwong
hij zich tot slinkheid. Nog had hij dat alles niet verloren. Het was immers niet gezegd
dat het nu voor goed uit zou zijn. Hij moest eerst maar eens afwachten of ze hem
schreef, of hem kwam opzoeken. Deed ze dat niet, dan zou hij zien, wat hem te doen
stond.
Hij ging naar de waschtafel en beplaste zijn hals en gezicht, tot hij proestte en
snoof. Daarna voelde hij zich frisscher en minder afgemat. Hij zou een man weten
te zijn. Een dwaas die zijn leven van een vrouw liet afhangen. Maar het was zoo
oneindig-bekorend zoet, het geluk dat uitging van die grillige, vreemdsoortige,
onbegrijpelijke wezens....

III.
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Tina schreef niet. Iedere keer, op het bureau, als er een brief voor hem kwam, voelde
hij zich beven van zenuwachtige verwachting, telkens weer teleurgesteld. Meer dan
acht dagen waren verloopen, sedert zij voor het laatst bij hem was geweest. Het
scheen hem onwezenlijk, niet werkelijk gebeurd, dat hij al dien tijd die liefde had
bezeten, dat tevreden geluk. En onwezenlijk ook de werkelijkheid, zijn onrust, zijn
onzekerheid, zijn angstig vermoeden van een leed dat hij nog niet doorvoelde. Soms
trof hem de herinnering aan een oogenblik van geluk, plotseling opgewekt, met een
felle pijn, een week, klagend-droevig terugverlangen, een bang gevoel van leegte,
van weerzin voor dat vreugdelooze, onbelangrijke, eenzame leven, zonder haar. Dan
zat hij, de hand onder het hoofd, met strakke oogen voor zich uit starend. Tina had
hem dus bedrogen. Zij had nooit van hem gehouden, het was alles berekening van
haar geweest. Vandaar dus haar trouw en haar liefheid altijd. Dat was zoo haar tactiek,
om tot haar doel te geraken. Nu had ze ingezien dat ze het nooit bereiken zou en zoo
was het nu uit. Hij, die
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zich sluw en ervaren meende, hoe had hij zich laten beetnemen!
En nu wist hij meteen dat hij het nooit zou vinden, het geluk dat hij gemeend had
te bezitten, een vrouw die hem liefhad, zijn droom van samen-zijn, niet meer alleen....
Vrouwen waren niets dan bedrog en berekening, alleen waard dat je ze bedroog en
van ze profiteerde. Ook Tina was valsch geweest.... God, was het mogelijk! Nooit
zou ze meer bij hem komen, nooit zou hij haar meer kussen, haar in zijn armen
houden, zooals hij zoo dikwijls gedaan had, nooit zou ze hem meer toebehooren,
nooit meer hem liefkoozen, met die warme, roode lippen.... Maar dat kon niet!
Misschien was het iets anders, een gril, een boosheid die hij niet begreep. Hij moest
haar gaan opwachten, met haar spreken. Misschien zou alles nog weer goed worden.
Hij had met niemand over zijn verdriet gesproken. Hij schaamde zich om aan een
vriend zijn gevoeligheid te toonen, te bekennen dat hij was beetgenomen. Gisteren,
toen een hem gevraagd had hoe het met zijn vriendinnetje ging, had hij gezegd dat
die verhouding al te lang geduurd had, dat hij er een eind aan wou maken. En de
ander had geantwoord dat hij gelijk had, dat zoo iets niet overdreven gerekt moest
worden.
Hij wachtte nog twee dagen, wel wetend dat er geen brief meer zou komen. Toen
ging hij op een avond, na zijn bureau, naar de straat waar zij woonde. Hij wist dat
zij gewoonlijk om dezen tijd thuis kwam, maar toch was hij niet zeker dat hij haar
zou treffen. Een kwartier lang liep hij op en neer in het straatdonker, de handen in
de zakken van zijn overjas, een sigaret tusschen de lippen. Soms bleef hij staan op
een hoek, meende haar te zien en liep sneller, dan bemerkend dat hij zich vergist
had, hervatte hij zijn langzame slenterpas. Eindelijk zag hij haar aankomen. Hij
voelde dat hij beefde en het bloed hem naar het gezicht steeg. Doch toen hij bij haar
was, had hij zich hersteld. Hij bleef staan, lichtte even zijn hoed op en wenschte
goedenavond. Zij kleurde, de donkere oogen boos en vijandig.
‘Goeden avond,’ antwoordde zij koelverwonderd, en zag hem afwachtend aan.
‘Je bent in zoo lang niet bij mij gekomen, daarom kom ik jou opzoeken,’ verklaarde
hij glimlachend.
‘Maar we kunnen hier niet spreken,’ zei ze bits.
‘Kom dan mee naar mijn kamer,’ stelde hij voor.
Haastig weigerde zij: ‘Neen, ik kan niet. Mijn zuster wacht op me, we moeten uit.’
‘Laat ze dan maar wachten,’ beval hij kalm, zich plotseling koel en sterk voelend
tegenover haar klein-vrouwelijke vinnigheid. ‘Kom mee.’
Zij volgde onwillig, en samen liepen ze zwijgend voort. Hij ging opzettelijk door
donkere achterstraten. Het was niet ver. Toen zij dicht bij het huis waren, brak zij
plotseling uit:
‘Maar wat zijn dat voor manieren, om me zoo te dwingen, mee te gaan? En ik kan
toch niet samen met jou de poort binnen gaan? Dat doe ik niet.’
Hij haalde den sleutel van de trapdeur uit zijn zak en reikte haar die.
‘Daar, ga jij nu maar vooruit, dan kom ik dadelijk.’
Zij aarzelde even. Toen, met een tartenden ruk van haar hoofd, nam zij den sleutel
en ging vooruit, de poort binnen, met nijdige driftstapjes, het achterlijf heen en weer
bewegend, het hoofd uitdagend achterover. Ondanks zijn ernst, glimlachte hij toen
hij haar nazag. Toen hij meende dat zij binnen zou zijn, ging ook hij de poort in, de
verlichte trap op. Hij opende de huisdeur en liep met haastige stappen door naar zijn
kamer.
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Tina stond bij het raam te wachten, eene hand op de heup, de andere, met het
taschje, langs haar zijde afhangend.
Hij zette zijn hoed af, doch nam den tijd niet om zijn overjas uit te trekken.
‘Tina,’ zei hij, ernstig, ‘waarom doe je zoo?’
Zij keek naar buiten, de bruine oogen koud en hard, de mond stijf dichtgeknepen,
blijkbaar besloten tot onverzettelijkheid en verdediging tegen ieder mogelijk verwijt.
Plotseling wendde zij haar gezicht naar
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hem toe en zag hem even aan, met de oogen knippend.
‘Hoor eens,’ zei ze, ‘nu ik toch hier ben, zal ik het je meteen maar zeggen. Ik
geloof dat het beter is dat we er een eind aan maken.’
Zijn gezicht vertrok. ‘Waarom?’ vroeg hij kalm.
Zij trok de schouders op, en bewoog het hoofd op zijde met een gebaar van
onverschilligheid.
‘Daarom,’ zei ze. ‘Mijn zuster maakt me scènes. Ze zegt dat ik een schande ben
voor de familie, en dat ik nooit zal trouwen, als ik zoo doorga. En dat is ook zoo,’
voegde zij eraan toe.
‘Dat is waar,’ gaf hij plotseling toe, kalmernstig. ‘Dat had ik vroeger moeten
begrijpen. Je hebt gelijk.’
Ze zag hem aan, getroffen door zijn zelfverwijt, verzacht nu ze haar zin had en
zoo gemakkelijk van hem af kwam.
‘Het spijt me,’ zei ze verontschuldigend.
Hij bewoog het hoofd met een berustend gebaar.
‘Er is niets aan te doen,’ zei hij.
‘Addio dan,’ en ze reikte hem de hand, die hij eventjes drukte en toen dadelijk
weer los liet. ‘Het ga je goed.’
‘Addio,’ zei hij. En terwijl hij haar naar de deur vergezelde: ‘Ik hoop dat je een
goeden man zult vinden en dat je gelukkig zult zijn.’
Toen meende hij van terzijde een vonk van nijd in haar oogen te zien.
Hij deed de deur voor haar open.
‘Goeden avond,’ zei ze, hem toeknikkend.
‘Goeden avond,’ herhaalde hij. Ze ging heen, de trap af, en hij deed zacht de deur
dicht.
Hij keek op zijn horloge. Vijf minuten over zevenen. Hij mocht zich nu wel gauw
kleeden, want hij moest vanavond uit eten. Even bleef hij staan en staarde voor zich
uit, zonder gedachten. Toen begon hij, uit gewoonte, zijn kleeren te voorschijn te
halen. Alweer een avond van verveling. Hij haatte ze, al die mooi-aangekleede
glimlachende menschen, die flirtende, liegende en bedriegende vrouwen! En
morgenochtend weer naar het bureau, het gewone werk, dan gaan eten, de
middagwandeling, en weer naar het bureau, en zoo voort, dag na dag....
Hij zag iets donkers op den grond liggen, bukte zich en raapte het op. Het was een
zwarte glacé handschoen van Tina. Geërgerd wilde hij het ding in een hoek gooien.
Toen bleef hij ermee staan, het leer aanvoelend, verfrommeld door haar zenuwachtige
vingers gedurende de laatste wandeling met hem, met scherpe, kreukelige
verhardingen aan de vingertoppen. Arme Tina! Had ze niet eigenlijk gelijk dat ze
niet meer wou? Het was onbillijk en zelfzuchtig van hem geweest, te verlangen dat
zij haar leven voor hem zou opofferen. En wat had hij er haar voor teruggegeven?
Wat kon hij geven? Was het niet natuurlijk dat zij hem in den steek liet en een ander
nam aan wien ze meer had dan aan hem?
Met een kroppend gevoel, als van tranen, in zijn keel drukte hij den handschoen
aan zijn wang en zijn mond, den geur inademend, die hem herinnerde aan haar
lichaam.... Toen ging hij naar de kast in den hoek en borg den handschoen weg in
een lade.
En nu moest hij zich haasten. Hij had al zooveel tijd verloren en hij kon daar niet
zoo laat aankomen.
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Ontwaking
door J. Everts.
Ze kwam uit het Ziekenhuis, waar ze - tot een dames-comité behoorend - als iederen
Zondag boeken en kranten had uitgedeeld aan de patienten.
Ze was in een weeke stemming door al de ellende, die ze weer had aanschouwd.
Loom van gedachten, loom van lichaam, gedrukt ook door den stillen druiligen
volzomer-dag, liep ze, als half-bewust met bedaarde krachtlooze, doch afgemeten
pasjes naar huis, in de linkerhand slap-slierend haar grijze handschoenen.
Ze had de tram kunnen nemen; doch in een vlaag van éenzelvigheid had ze er
vanafgezien met zooveel menschen dicht opéen in een wagen te zitten; bovendien
gevoelde ze niets geen behoefte vroeg thuis te zijn, ze had den tijd en zou dus loopen.
En zooals ze daar ging - eenvoudig doch rijk gekleed met breed-geranden slappen
stroohoed, wit-zijden blousje en licht-grijzen rok, teer en blank en rein als had het
leven haar nog gansch niet beroerd - geleek ze in haar keurige en ongenaakbare
waardigheid wel een trotsch en verwend prinsesje uit een oud verhaal.
Ongemerkt kwam ze in een soort droomtoestand te verkeeren. Ze was buitengewoon
kalm, maar ze gevoelde iets vreemds-verwezens in haar hoofd, als had ze zelf geen
macht meer over haar gedachten. Zonder 't te willen ging haar aandacht licht, zonder
moeite naar de wisselende omgeving en nam helder waar.
Haar weg voerde door de armste wijken der werkstad. Goor, verweerd en vervallen
stonden de huizen in het saaie licht onder den lagen grijzen hemel. Een enkele felle
rauwe kleur van een stuk vuil schetterde haar tegen van de straat. Smoezelige kinderen
speelden en ravotten om haar heen en volwassenen, in smakeloozen Zondags-pronk,
wandelden haar voorbij.
Langzaam en regelmatig, door niemand gestoord, stapte ze voort door die eentonige
trieste buurten, en onderwijl, in een zeldzaamrustige en ontvankelijke klaarheid van
geest, legde het leven zich voor haar open. Een gelaten wereld-wijsheid deed haar
niets vreemd vinden en alles doorzien van vroegste oorzaak tot verste gevolgen. 't
Was, of haar een openbaring zou gebeuren. Alles was zoo eenvoudig. Het geheele
leven was eigenlijk zoo eenvoudig en zoo gewoon, en niets, niets moeilijk te
begrijpen: alles kwam en ging van zelf, zooals 't komen en gaan moèst. Maar 't was
alleen totaal nutteloos en onbelangrijk en, o, zoo overweldigend vervelend.
Toen, van haar hoog standpunt, werd ze op eens een eindelooze leegte in zich
gewaar en scheen haar alle grond te ontzinken. Want juist dat ze 't zoo volkomen
begreep en doorzag, maakte haar het leven ondragelijk, Ze wist nu, dat haar geheele
bestaan niets was dan een spelletje, een bezigheid, een comedie, dilettantisme, waaraan
niets níets serieus' was. Wat had 't voor nut en belang, dat ze lessen nam, waarvoor
ze zich niet interesseerde; dat ze boodschappen deed en japonnen uitkoos, japonnen,
die nooit geheel naar haar zin waren en die haar dikwijls al verveelden nog eer zij
ze gedragen had; dat ze naar partijtjes en avondjes ging, die ze allemaal even taai
vond? Had 't nut, dat ze Zondags een uurtje minzaam boeken ging brengen aan arme
zieke stakkerds? Al wat ze deed, kon immers evengoed achterwege blijven of door
anderen gedaan worden? Ze zou immers nergens gemist worden.
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Was dit nu het leven? O nee, dit was het leven niet, dit kòn het leven niet zijn. Er
bleef een kleine, maar voortdurend en diep-innerlijk hongerend verlangen in haar
over naar iets anders, dat er wezen moest, moèst, omdat ze anders niet leven kon....
Deze gedachte maakte haar niet wanhopig en ook niet opstandig. Alles ging immers
zooals 't gaan moèst. Ze gaf haar alleen een stille treurnis, een effene zacht-lichte
weemoed, die alles omhulde en die wel altijd blijven zou.
In een voorbijgaande afleiding viel haar de massale armoede op der huizen om
haar heen, huizen, die allen elkaar geleken een heele straat lang en die even armzalig
en karakterloos waren als hun bewoners. De
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aanblik drukte even. Doch de wetenschap, dat ze straks in andere wijken zou komen,
waar hun groot en weelderig huis stond, beurde haar weer op.
Zoo kwam ze thuis.
Langzaam, zich niet inspannen willend, duwde ze het zware ijzeren hek open, dat
lang en doordringend piepte.
Ze werd verwelkomd door een troep springende en joelende kinderen. 't Waren
de van Deldentjes, die wel meer 's Zondagsmiddags op visite kwamen om te spelen
in den grooten tuin.
‘Dag tante! Dag tante Riet!’ - riepen ze.
Ze stak haar beide armen uit, om de opdringende kinderen te weren.
‘Dag jongens. Dag Karel, dag Jan, dag Greet’ - groette ze loom maar vriendelijk
terug, met een schijnbaar-opgewekt haaltje in haar stem, doch ze verborg daarmee
niet het ouwelijke van al haar doen, dat ze als eenig kind al vroeg had aangenomen.
Ze liep naar den grooten koepel achter in den tuin en begroette daar het gezelschap
met een paar lichte buiginkjes van haar hoofd, om haar mond een blasé even-spottend
lachje. Mijnheer en mevrouw van Delden gaf ze een hand. Ze zaten allen rond de
tafel vol karaffen en flesschen, glazen en presenteertrommeltjes. De kinderen stoeiden
in den tuin en moesten onophoudelijk verboden worden.
Er was een korte stilte na de begroeting, en zij voelde hoe ze van alle kanten werd
opgenomen.
‘Wel, kind, hoe was 't in het ziekenhuis?’ - vroeg haar moeder opgewekt.
‘Warm’ - antwoordde ze, slap op een stoel zinkend.
‘Wil je wat drinken? Limonade? Een kwast?’
‘Als Everdine de menschen maar goed kan doen’ - zei mevrouw van Delden
allerbeminnelijkst.
‘'t Wordt alleen maar niet altijd gewaardeerd.’
Riet had middelerwijl onderzoekend de geheele tafel rondgekeken.
‘Heb u port?’ - vroeg ze, vrijwel overbodig, want ze had de karaf zien staan.
‘Jawel..., Port? Jij port? En dat drink je nooit?’
‘Nee. Maar nu wel.’
‘Zooals je wilt, kind. Je kunt 't krijgen.’
Mevrouw bediende haar. Er was opnieuw een stilte, en Riet voelde, dat ze weer
aangekeken werd en dat men haar vreemd vond, anders dan gewoon. Hoewel ze haar
best deed haar verlegenheid te onderdrukken, kleurde ze even. De heeren rookten
langzaam, behaaglijk, en keken glimlachend toe.
Ze dronk bijna dadelijk van het volgeschonken glas.
‘Heb je weer confidenties aan moeten hooren?’ - hernam haar moeder, in de hoop
haar aan het vertellen te krijgen.
Maar Riet werd krevelig, omdat ze zich nog steeds het middelpunt van het
gezelschap voelde en ze vond Mama's vraag onkiesch.
‘Nee’ - zei ze kort.
Daarna verdeelde de aandacht zich; het gesprek leefde weer op en werd algemeener.
't Dreigde elk oogenblik te gaan regenen. De boomen en heesters stonden dof
donkergroen en druilend-stil in den grauwen dag, als werden ook zij door een
verborgen leed gedrukt. In den donkeren koepel voelde Riet de somberheid haar
overweldigen. M'n hemel, hoe was 't mogelijk, dat al die menschen om haar heen
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zoo tevreden en zoo opgewekt waren! Was dit nu het leven?... Het genieten van een
sigaartje, van kleverige limonade en zoete port, die je draaierig in je hoofd maakte?
Dit moest nu een feestdag heeten, een dag, dat de menschen uitsluitend voor hun
genoegen leefden. Den ganschen middag hingen ze bij elkaar, spraken over ditjes
en datjes: de vrouwen over kinderen en kleeren, de mannen over z-a-ken - soms
lachten ze eens. Dan gingen ze weer van elkaar en hadden ze hun Zondag goed
besteed, hadden ze 't naar hun zin gehad. Dat was alles. Iets anders, méer was er
niet.... O, maar dit kou toch immers het leven niet zijn; 't was te leeg, te onbeduidend
en te vervelend.
De verveling drong op haar toe als een hooge grauwe massale vloed, waar ze niet
tegenop kon, die haar verstelpen, verstikken zou. Ze zag geen uitweg.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 20

423
Met een grooten slok dronk ze haar glas leeg, stond op en ging onstuimig met de
kinderen ravotten. Ze zat hen na, rende met éen van hen op haar rug den tuin door,
rolde met eenige tegelijk over het gras.
Ze hoorde haar Moeder vermanend roepen:
‘Kind, kind, je blouse’, en: ‘Pas toch op voor je nieuwe rok’.
Maar ze stoorde er zich niet aan.
‘Ik denk, dat Rietje de port naar het hoofd is gestegen’ - zei meneer van Delden
ondeugend.
‘Dat zou je waaratje wel zeggen’ - lachte Mevrouw, toch niet zonder boosheid.
Riet stoeide, tot ze een gloeiend hoofd en stekende oogen had, en al haar kleeren
verslonsd aan haar lichaam hingen. Ze lachte uitbundig en stookte de kinderen telkens
weer tot wildheid op. Maar hoe ze zich ook opschroefde, ze voelde haar gedruktheid
er niet door verdwijnen en een stem in haar bleef maar voortdurend koppig en eentonig
aangaan: ‘'t Geeft toch niets, 't geeft toch niets’. 't Was of ze door die stem
gebiologeerd werd en in weerwil van al haar uitgelatenheid hoe langer hoe
moedeloozer werd.
Toen de van Deldens vertrekken wilden, en men elkaar goeien-dag zegde, was er op
eens een verward zoeken naar Riet.
‘Waar is tante Riet?’ - vroeg éen der jongens.
‘Ja, waar is Riet?’ - zei ook meneer van Delden.
Men gaf het zoeken spoedig op.
‘Ze zal op haar kamer zijn’ - zei Mevrouw - ‘om zich nog wat op te knappen voor
het eten. Ze heeft zóo geravot met de kinderen. Ik zal haar wel voor jullie goeiendag
zeggen’.
Kort nadat de familie van Delden vertrokken was, kwam Mevrouw met een blad
vol glazen en flesschen in de huiskamer en vond Riet daar in een hoek der kanapé
zitten, de hand onder het hoofd. Met een vreemd-strakken blik staarde ze voor zich
uit.
‘Wat is er? Scheelt er wat aan?’ - vroeg haar moeder verwonderd.
Riet schudde kort het hoofd, ontkennend.
Doch de trieste uitdrukking van haar gezicht en de strakke oogen, oogen alsof ze
zóo breken zouden, zeiden het tegendeel.
Mevrouw ging naast haar zitten, ze nam Riet's hand en die langzaam streelend,
zei ze zacht, troostend:
‘Toe, zeg 't mij maar. Is er iets bijzonders?’
Door dien weeken toon voelde Riet haar melancholie plotseling stijgen, tot die
opeens wijd uitvloeide en haar overmeesterde. Ze knakte het hoofd tegen haar moeders
schouder en in snikken uitbarstend, jammerde ze:
‘Och nee, nee, niks. Maar... maar... ik verveel me zoo’.
Toen 't er uit was, voelde ze, dat 't niet juist was; dat er iets anders was. Maar ze
wist zelf niet wat, kon 't althans niet onder woorden brengen en liet 't maar zoo.
Mevrouw keek even verwonderd. Daarna, aanmerkelijk opgelucht, zei ze flink,
Riet over het haar strijkend:
‘Kom, kom. Wat is dat nou voor malle praat? Vervelen! Zoo'n flinke gezonde
meid als jij! En je hebt nog pas zoo met de kinderen gestoeid, dat je van geen
uitscheijen wist? Kom, wees wijzer. Schaam je je niet?’
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't Was een geheel verkeerde toon, dien ze aansloeg. Riet kon hem niet verdragen.
't Was of ze met een ruk door haar moeder werd teruggestooten. Ze verwachtte
gekoesterd te worden, getroost in haar onbegrepen lijden; ze meende zich tegen iets
warms en zachts aan te vlijen, en opeens bleek 't bij de aanraking hard en kil te zijn.
Och, Mama begreep haar niet, had haar nooit begrepen en zou haar ook nooit
begrijpen. Wat had ze ook aan Mama!
Plotseling stond ze op en zonder een woord te zeggen ijlde ze naar boven, naar
haar kamer. Daar wierp ze zich snikkend voorover op haar bed en bleef langen tijd
zoo liggen.
Toen ze eindelijk het hoofd ophief, keek ze met groote oogen, waarin een verklaarde
dwepende uitdrukking lichtte, voor zich uit. Over haar gezicht zweemde een glimlach
vol zaligheid, als luisterde ze naar een verre zachte welluidende muziek. Diep in haar
was ook iets te zingen begonnen, een wonderlijk ongekend gezang, dat als balsem
voor
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haar ziel was. Ze voelde zich ervan doordringen, als van zoete bedwelmende geuren;
en ze gaf er zich geheel aan over - o, al zou 't haar dood geweest zijn - ze gaf er zich
aan over, stil, heel stil, bang de betoovering te verbreken. Ze luisterde vol aandacht
om niets te verliezen. De buitenwereld bestond niet meer voor haar.
Zoo bleef ze een poos, steunend op haar ellebogen en starend in het leege. Toen
vertrok zich haar welig-geplooide mond en haar lippen lispelden nauw hoorbaar:
‘Liefde....’
Haar glimlach werd sterker, en ze zei 't nog eens, iets luider:
‘Liefde....’
Ze rekte het woord tot een lange zachte dwepende klank. Daarbij bloosde ze, als
verlegen voor zichzelve in haar overgevoelige meisjesschroom.
Ze zuchtte diep, en stond op, gesterkt; 't was als voelde ze zich gegroeid. Ze wierp
het hoofd ver achterover en rekte de armen hoog recht boven zich, de vingers inéen
gestrengeld. Heur haren waren losgegaan. Zóo, met half-gesloten oogen, met dat
gebaar van verlangen en overgave tegelijkertijd, zag ze zich in de spiegel; en ze zag,
dat ze mooi was; en ze wist dat de liefde komen zou in haar leven.
‘Liefde’ - zong 't in haar. O ja, liefde, liefde, de behoefte aan liefde, liefde geven
en liefde ontvangen, dat was het gevoel, dat onbewust in haar hongerde, dat
voortdurend om bevrediging riep. Dat was 't, wat haar ontbrak, wat haar leven zou
vullen en vermooien. O ja, ja, dat wist ze nu. En ze wist ook, dat de liefde om haar
heen was, aan alle kanten, dat ze haar armen maar had uit te strekken om haar te
hebben.
Ze strekte haar armen voor zich uit, en opende ze wijd, als was de liefde ook hier
in de lucht van haar kamertje. Ze had een groot verlangen iets tegen zich aan te
drukken, stijf, heel stijf, daar één mee te zijn. Maar er was niets en ze liet haar armen
slap langs haar lijf terug vallen. Toen bloosde ze weer.
Daarna was de hoogste spanning en de grootste bekoring gebroken. Toch, hoewel
veel kalmer, bleef ze zich gelukkig voelen, heel heel gelukkig. 't Was als bleef de
openbaring, met zachter glans blinkend nu voor haar uit, haar leven verlichten.
Ze waschte zich, maakte 'r haar opnieuw op en trok een andere japon aan.
De gewaarwordingen van dien middag leken al heel lang geleden.
Ze keek 't raam uit, en zag dat 't zachtjes was te regenen begonnen. 't Suisde over
de bladeren, en 't scheen nu of in den dag ook een stille smart was gebroken, die zich
ontliet in een zacht-kalmeerend geween, en of een machtige troost wijd uitvloeide
over de wereld.
Aan tafel bemerkte niemand iets aan haar, en er werd opzettelijk van het geval
verder geen notitie genomen.
Mevrouw had zich, toen Riet zoo bruusk was weggeloopen, schouderschokkend
aan haar bezigheden begeven, en toen meneer vroeg, waar Riet was, had ze gezegd;
‘Op 'r kamer. Die heeft weer éen van d'r kippekuren’.
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Boekbespreking.
Jhr. Dr. M.F. van Lennep, Het Leven van Mr. Jacob van Lennep, 2 dln.,
Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon, 1909.
Ik herhaal: 1909. En over vijf weken schrijven wij al 1911! Mijn bespreking komt
laat, zeer laat - waarde lezer, ik neem u de woorden uit den mond, niet waar? Maar,
wat wilt ge, een zevenhonderd-tal groot-octavo bladzijden laten zich nu eenmaal niet
in een paar uren verorberen, en zelfs niet in een paar dagen, althans niet wanneer die
bladzijden voor 't meerendeel zijn geschreven door iemand die - hoe
opmerkenswaardig hij overigens zijn moge - voor het auteurschap juist die gaven
blijkt te missen, welke den held der voor mij liggende levensbeschrijving in zoo
hoogen graad eigen waren, n.l. geest en levendigheid, talent van frisch en
aanschouwelijk verhalen, kortom dat alles waardoor zich een schrijver den roem van
onderhoudendheid pleegt te verwerven. De vergelijking is onbillijk, ik geef het gaarne
toe, maar zij lag al te zeer voor de hand, waar immers wel niemand, die in de
hollandsche litteratuur thuis is, Jhr. Dr. M.F. van Lenneps beide soliede deelen
dóórwerken kan, zonder telkens weer, en met zeker heimwee, herinnerd te worden
aan de lectuur van dat andere, dat aardige oude boek, waarin Jacob van Lennep over
zijn grootvader en vader schreef. Men verhaalt van zekeren bekenden hollandschen
chirurg, naar Berlijn getogen om zelf een operatie te ondergaan, dat hij, klaarliggende
voor de hem zoo welbekende kunstbewerking, zuchtend den wensch te kennen gaf
de taak van zijn vermaarden collega te kunnen overnemen. Iets dergelijks, dunkt me,
zou in Van Lennep hebben moeten opkomen, had hij het oogenblik kunnen beleven
waarop zijn geleerde kleinzoon (die naar den geest waarachtig wel zijn grootvader
had kunnen zijn) zich met een gewichtig gezicht aan het werk zette om aan hém te
begaan, wat hij zelf intertijd, met zooveel lust en talent - en met welk een succes dan
ook! - aan zijn twee onmiddellijke voorvaders bedreef.
Wie bij een aankondiging de praedicaten langdradig en vervelend op een boek
toepast spreekt daarmede ongetwijfeld een uiterst subjectief gevoelen uit. En Jhr.
Dr. M.F.v.L. heeft stellig ten deele gelijk, waar hij zich, in zijn inleiding al bij voorbaat
verdedigt tegen de door hem verwachte opmerking: ‘het boek is te lang’, n.l. met de
woorden: ‘Ik stem het volkomen toe. Het is een gewone fout bij biografieën, maar
tevens eene die zeer moeilijk te vermijden is, vooral wanneer het een zoo universeel
man als J.v.L. geldt. Men bedenke dat men altijd elk wat wils moet geven en met de
verschillende smaken en verlangens der lezers rekening dient te houden. Sommigen
zullen veel te uitvoerig vinden wat anderen gaarne nog iets meer uitgewerkt hadden
gezien; aan sommigen zal hoogst onbeduidend voorkomen wat anderen zeer veel
belang inboezemt, en omgekeerd’*).
Ik zeg, de geleerde levensbeschrijver heeft stellig ten deele gelijk, n.l. daar waar
hij schijnt te bedoelen, dat men het zoo bezwaarlijk een iegelijk naar den zin maken
kan. Maar had hij niet beter gedaan, alvorens zich aan 't werk te begeven, zelf eens
te bedenken, dat de meest afdoende manier om dit doel geheel-en-al te missen juist
is: er met ijver naar te trachten. Wie er daarentegen in slagen wil het althans ‘wenigen
zu recht’ te maken, beproeve slechts zichzelven te bevredigen. Dat een, aan haar
belangrijkheid ongeëvenredigde, lengte een veel voorkomende fout van biografieën
*) Waarom ‘en omgekeerd’? De andere kant is nét zoo
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is, kan men beamen, maar geenszins dat de biograaf dan ook verplicht zou zijn ‘elk
wat wils’ te geven en ‘met de verschillende smaken en verlangens’ zijner lezers
‘rekening te houden’. Wie weet of, bij de tegenwoordige liefhebberij voor het kweeken
van paddestoelen niet een of andere zwammeneter deze beide deelen doorleest om
te weten te komen of ook J.v.L. van morieljes heeft gehouden (het staat er misschien
wel in; ik herinner het mij niet) terwijl een ander, ijverig fabri-
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kant van gelegenheidsgedichten, er slechts naar greep om de vele versjes van dien
aard, waardoor ook van Lennep zich bij familie en vrienden verdienstelijk placht te
maken. En met al zulke smaken en verlangens zou men rekening moeten houden bij
het schrijven van de biografie eens romanciers?... Want, ziet u, dat is het eigenlijk
maar waar ik heen wil, Jhr. Dr. M.F.v.L. moge het dan noodzakelijk geacht hebben
ons op de hoogte te brengen van allerlei huiselijke en maatschappelijke bezigheden
en kwaliteiten van zijn held, hij moge vooral hebben uitgewijd over zijn grootvaders
verdiensten met betrekking tot de waterverschaffing aan Amsterdam, en met een
enorm getal citaten onomstootelijk bewezen, dat het familiezwak voor het babbelen
in rijm en maat al meer dan een eeuw oud is, een feit is het toch maar, dat, wanneer
Jacob van Lennep zijn aardige romans niet had geschreven, en zijn bijna nog aardiger
Leven van C. en D.J. van Lennep, ook voor het opstellen dezer uitgebreide biografie
geen aanleiding zou hebben bestaan, zoodat al die andere gewichtige maatschappelijke
diensten en beminnelijke liefhebberijen, althans voor zoover zij niet vanzelf in het
geheugen der landgenooten bleven hangen, in de duisternis van een onbeschreven
verleden zouden zijn verzonken.
Het wil mij voorkomen dat Jhr. Dr. M.F.v.L. zich van deze waarheid niet voldoende
rekenschap heeft gegeven, want zelfs al dragen sommige zijner hoofdstukken - gelijk
vlaggen die de lading dekken - dezelfde namen als grootvader Jacobs voornaamste
romans, ook in die hoofdstukken vindt men over dit meest essentieele, en dan ook
eigenlijk eenige waarlijk befáámde werk van den merkwaardigen man maar zeer
weinig, terwijl wát er staat zeker niet het belangrijkste is, dat er over te vinden, noch
het definitieve dat er over te zeggen wezen zou. De kwestie is dat Jhr. Dr. M.F.v.L.,
zelf geen litterair talent zijnde, den voorvader (dien hij door anderen miskend waant!)
niet precies begrepen heeft, zijn eigenaardige talenten noch de essentie van zijn geest,
en dat hij dit onvermogen door een waren zondvloed van notities over levensfeiten
en feitjes, citaten uit werken en brieven, anecdoten en oordeelvellingen (waaronder
zijn eigene niet de voornaamste zijn) heeft trachten te vergoeden - hetgeen natuurlijk
niet gelukken kon.
Waarom, zoo vraagt zich de geleerde biograaf, in zijn reeds vermelde inleiding, af,
waarom niemand anders vroeger de taak opvatte, die tenslotte hem werd opgedragen.
En hij gaat voort: ‘De reden is misschien voornamelijk hierin te zoeken, dat onder
den invloed der “tachtigers” de populariteit van J.v.L. en velen zijner letterkundige
tijdgenooten zeer was gedaald; uit de hoogte werd op hun beteekenis als dichters en
schrijvers neergezien en met minachting daarover gesproken, terwijl zij die anders
dachten, het ternauwernood waagden voor hun “bekrompen en ouderwetsche”
meening uit te komen; dat men in die dagen niet aan een biografie van Van Lennep
dacht, wat wonder?’ Dit nu is weer een voorbeeld van de ietwat naïef gemoedelijke
- maar niet onhandige - wijze, waarop Jhr. Dr. M.F.v.L. gewoon is als vanzelfsprekend
te doen voorkomen, wat in waarheid minstgenomen twijfelachtig of betwistbaar
geacht worden moet. Waarom is dat, dat zij ‘die anders dachten, het ternauwernood
waagden voor hun meening uit te komen?’ Moeten wij dat zoo begrijpelijk vinden?
Ik heb integendeel altijd gemeend, dat het vrijwel een lafheid was, die gelukkig nog
niet algemeen voorkomt, niet voor zijne meening uit te durven komen uit vrees deze
van zekere zijde bekrompen en ouderwetsch te hooren noemen. Verbeeld u, dat b.v.
anti-revolutionaire of liberale kamerleden er eens zoo over dachten! Doch
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daarenboven, stelt Jhr. Dr. M.F.v.L. het hiermede niet voor alsof de kunstopvattingen
der tachtigers (wier onderlinge eensgezindheid ook niet bepaald volmaakt genoemd
worden kan!) gedurende een reeks van jaren zoo oppermachtig heerschte in onze
‘litteraire wereld’ (hm, hm!) dat het uitspreken van tegengestelde opinies van alle
kanten met hoongelach beantwoord zijn zou? En is er nu werkelijk wel ooit van zoo
iets sprake geweest? Zou niet integendeel wie te eeniger tijd, welke ook, met een
biografie van Jacob van Lennep voor den dag gekomen was, en diens ‘genialiteit’
(waaraan zijn klein-

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 20

427
zoon blijkt te gelooven) met klem van argumenten aangetoond, met gloed van
beweringen verdedigd had, zeker zijn geweest van een minstens even goede ontvangst
als nu, naar ik vernam, aan het ‘te lange’ werk des zeer geleerden Jonkheers M.F.v.L.
ten deel viel?... Ik ben er zeker van, maar... maar... stonden de zaken niet feitelijk
eenigszins anders dan men geneigd was aan te nemen bij de liefhebbende
nakomelingschap des vruchtbaren en populairen schrijvers? Ontbrak het niet een
beetje aan die klem en deugdelijkheid van ‘argumenten’, en bestond wel ergens die
gloed van overtuiging waaraan een schitterend beweringsvuurwerk had kunnen
worden ontstoken?
Och, wij weten het toch eigenlijk allemaal wel, tachtigers of niet-tachtigers, Jacob
van Lennep is een in vele opzichten zeer aantrekkelijke figuur in onze letteren
geweest, en een die zijn ongeëvenaarde populariteit tenvolle verdiende. Ook net een
man om populair te zijn, zelfs bij de velen die hij voor 't lapje hield. Inderdaad een
alleraardigste man, even zwierig en beminnelijk, vrij en los, als de meeste zijner tijden landgenooten stijf en stug, benepen en ‘zugeknöpft’ waren. Geestig als waarlijk
maar zeer weinigen in dit land, handig als in 't geheel niemand anders misschien.
Een geboren verteller, geenszins zonder dichterlijkheid, en daarbij van een werkkracht,
een levendige vlugheid, een nimmer falend meesterschap over zijne vermogens,
waarover men, bij 't lezen van deze zijn geschiedenis, opnieuw versteld staat. Jhr.
Dr. M.F.v.L., die o.a. Van Deyssels woorden over den Ferdinand Huyck citeert, weet
dus zelf hoe een der voornaamste ‘tachtigers’ over dit geestige en levendige boek
oordeelde (‘in zijn soort uitstekend werk’). Doch wat wij tevens allen nu wel ongeveer
begrepen hebben, is dat zijn artistiek geweten den schrijver van ‘De Roos van
Dekema’ zelden benauwde oogenblikken placht te bezorgen. Zelf heeft hij, zij het
dan schertsend, bekend, zijn litterair leven lang van roof en diefstal bestaan te hebben.
Dat hij geen inventieven geest, geen echte genialiteit bezat wist wel niemand beter
dan hij. Met een wonderlijk gemak, ja zelfs met gratie, wist hij al het elders gevondene
aan te wenden, te adapteeren, er uit te halen wat er inzat, en zeker is ook dat alles
onder zijn vlugge behandeling, door de scherpte en de fijnheid van zijn tintelenden
geest, een eigen cachet ontving. Dit duidt op waarlijk niet geringe gaven, maar van
oorspronkelijkheid kan men toch eigenlijk in zoo'n geval niet spreken, zoo min als
van genialiteit of grootheid. Hij zelf maakte het zich trouwens nimmer moeilijk met
deze dingen en zou hartelijk uitgelachen hebben wie hem met zulke hoogdravende
epitheta zou zijn aan boord gekomen. Gaf hij geen duidelijke bewijzen den schrijver
van Max Havelaar als zijn meerdere te eeren? Ja, de studentikooze hulde van den
jongen De Génestet was hem welkom, vooral daar deze gesteld was in den
halfschertsenden, joyeusen toon die hem zelf zoo eigen en zoo dierbaar was. Nooit
nam hij zich geheel-en-al au sérieux, zichzelf noch zijn kunstenaarschap. Krijgt men
niet vaak genoeg den indruk, alsof hij ook met zijn eigen romanhelden, zijn eigen
intriges, een lief loopje neemt? Neen, neen, men zal er niet meer in slagen ons iets
anders wijs te maken: om een groot schrijver te worden ontbrak Van Lennep in de
eerste plaats de ernst, de diepe kunstenaars-ernst, zonder welke niets waarlijk groots
ontstaat. Een dilettant kan men hem moeilijk heeten, want hij kende zijn vák, juist
het zoogenaamd technische ervan, de foeven en knepen, ter dege; toch, was hij niet
vooral een rijke aristocraat, een in alle opzichten door het lot begunstigde, die spélen
kon, met het leven zoowel als met de wetenschap, de politiek, de kunst, en die dat
dan ook deed, op ruime schaal deed, dapper, hoog en openlijk? Inderdaad, de joyeuse
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vrijmoedigheid waarmee deze hooggeplaatste ten aanschouwe van heel Nederland
zijn geestige zelf heeft durven uitleven, waarmee hij zich gáf, zonder terughouding,
soms zelfs met een wel wat piasserige komische kracht -, de takt waarmee hij
desondanks zijn hooge positie te handhaven en een der voornaamste gentlemen van
zijn land te blijven wist - men kan er niet met genoeg bewonderende erkenning en
hartelijke toejuiching over denken en spreken, en Jhr. Dr. M.F., zijn klein-
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zoon, doet waarlijk overbodig zijn best ons buitendien aan een braven, vromen,
deftigen, en toch genialen Jacob van Lennep te doen gelooven, nauwgezet ambtenaar,
onkreukbaar echtgenoot, voorbestemd professor... een Jacob van Lennep, die de ons
allen zoo welbekenden en in Holland zoo prachtig-ongewone figuur geenszins
kompleteert.
Intusschen het zou rechtaf schandelijk ondankbaar zijn den grooten ijver des zeer
geleerden Jonkheers M.F.v.L. en het vele, véle, wetens en memoriëerenswaardige,
door hem bijeengebracht, niet volmondig te erkennen en naar waarde te schatten. Al
die opteekeningen, al die uitpluizerijen, al die vondstjes van versjes en briefjes, mijn
kolommen zouden zelfs geen kort relaas ervan kunnen bevatten. De kleinzoon heeft
zich ontzaglijk veel moeite gegeven voor het gloriestuk der toch al zoo voorname
familie; al het feitelijke betreffende het leven zijns grootvaders, dat hij vinden kon
en publiceeren mocht (zonder onkiesch of oupieus te worden) hij heeft het verzameld
en uitgegeven, en menige verstandige opmerking van hem zelf erbij. Zelfs kunstenaars
gelukt het niet dikwijls menschen te scheppen, zonder nu en dan hun eigen
spiegelbeeld als model te gebruiken - wij lezers weten dat wel - en zoo is het dus
waarachtig geen wonder dat wij niet heelemaal gelooven aan het deftige en
godvruchtige ‘personaadje’ dat Jhr. Dr. M.F.v.L. bij ons wil introduceeren als zijn
overleden grootpapa. Wij gelooven er niet aan vooral ook op grond van de feiten en
feitjes zelf, de citaten vooral, die ons in hun authentieke gedaante worden voorgezet.
Menig geestig reisverhaal van J.v.L. deed mij ten slotte niet betreuren met de lezing
van dit lange boek, na vele vergeefsche (en dan ook te vluchtige) pogingen, ernst
gemaakt te hebben; trouwens telkens brachten briefjes en kattebelletjes van hem en
van zijn geestverwanten en vrienden, de Veders en Gerrit van der Linde, kleine oasen
in de lange-jassen-deftigheid van 's kleinzoons zorgvuldige kronyken. Noem mij
uwe vrienden en ik zal u zeggen wie gij zijt; er mogen dan vele dominees zijn, ook
onder de letterkundige correspondenten van Jacob van Lennep - hoe ware het anders
mogelijk in dien bloeitijd van het litterair predikantendom! - er is reden te vermoeden
dat het de vroolijkste en luimigste van het gilde zijn geweest. Gerrit van der Linde
trouwens bleef geen dominee, hij werd... de Schoolmeester! Waarlijk, als het leven
van dézen grappenmaker eens beschreven worden moet, zal men goed doen er geen
amsterdamsch patriciër voor uit te zoeken. Eer zou een tweede Dickens - die immers
ook den Micawber schiep - er voor in aanmerking komen. Mag ik u, ter afwisseling
- ook mijn ‘kroniek’ mocht u eens gaan vervelen! - een staaltje aanbieden van den,
dikwijls flauwen, sterk aan 't bas-comique herinnerenden, o zeker! maar zoo
onverstoorbaar opgewekten briefstijl van dezen veel geplaagden, vaak innerlijk diep
mistroostigen man? (bl. 216) ‘Londen 28 Oct. 1836.... Ik heb in den laatsten tijd vele
bezwaren gehad: ziekten in de school, onderscheidene bankroeten, een dronken
huishoudster, pecunieele moeilijkheden, mislukte pogingen tot het aanschaffen van
een grooter huis, dito dito van een huisvrouw, brieven van mijn Leydsche vrienden
de crediteuren, een ondermeester met een houten been, dien ik genomen had om in
't eten uit te zuinigen, doch die meer vreet dan iemand die drie beenen heeft, daar
het nu van achteren blijkt dat hij in zijn jeugd twee minnen heeft dood gezogen,
hetgeen op een slinksche manier in zijn testimonia verzwegen was, een dansmeester,
die de jongens gaten in den zolder laat springen, een teekenmeester, die realistische
paarden, honden, koeijen enz. teekent, zoodat de moeders de teekeningen terug
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zenden omdat de meester niet meer égards voor “the sex” betoont, een schermmeester
die al de jongens tot copyen van den ondermeester dreigt te maken en duizend andere
kleine bezwaren, die ik gaarne wenschte op te tellen, doch ik gevoel er geen lust toe,
en waaronder mijn gedwongen contributie aan het Zendelings- en Bijbelgenootschap
en de dood van Malibran geen geringe plaats bekleeden. Toen ik deze betooverende
zangeres voor 't eerst zag, dacht ik op mijn woord dat het L., mijn oude “flamme”
uit Leyden was en viel met mijn hoofd tegen de opening van een bazuin aan, die in
volle
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werking was, waardoor een hiaat in de passage ontstond en de trompetter uit het
orchest gegooid en eervol ontslagen werd.’
Zulke amusante correspondenties heeft Jhr. Mr. M.F.v.L. dan toch maar ingelascht,
zult gij zeggen, lezer. Zeker, zeker! En hij heeft meer en beter gedaan. Hij heeft de
z.g. algemeen bekende, maar eigenlijk, in essentie, bij de meesten volmaakt ónbekende
geschiedenis van Van Lenneps hulp bij de Havelaar-uitgave in extenso, en met
overschrijving van de meeste daarop betrekkelijke brieven, meegedeeld. Dit gedeelte
van zijn boek is waarlijk de grootste oase, de toon van het geschrift rijst er
aanmerkelijk, en ik durf zeggen dat Van Lenneps levensbeschrijver met deze
uitgebreide behandeling van een veelbesproken en veel gelaakt optreden zijns
grootvaders aan diens nagedachtenis vooral, maar tevens aan ons allen, een groote
dienst bewezen heeft. Van Lenneps belangeloosheid, hulpvaardigheid en
rechtschapenheid - zooal niet zijn democratische neigingen, maar die waren dan ook
ver te zoeken! - komen er schitterend door aan den dag. En dit toch zonder dat het
karakter van de andere partij, van Eduard Douwes Dekker, er in onze gedachten
belangrijke schade bij lijdt, ja zelfs dat zijn beeld ons eenigszins anders voor oogen
te staan komt, dan het tot nog toe deed. De mogelijkheid, aan Multatuli's goede trouw
in deze zaak te gelooven, blijft volkomen bestaan zonder dat zijn heftig optreden
tegen Van Lennep in de mededeeling der feiten en brieven ook maar de geringste
rechtvaardiging vindt. Dekker had ongelijk - maar in dieperen zin was zijn opvatting
van auteursrecht de onweerspreekbaar juiste. Van Lennep deed wat hij vast overtuigd
was in het welbegrepen belang te zijn zoowel van Multatuli als van diens
ongecultiveerd en schreeuwerig publiek - naar onze opvattingen vergiste hij zich,
maar ook hij was daarbij zonder eenigen twijfel van de volmaaktste goede trouw.
Dit alles bedenkende begin ik zoo waarlijk te gelooven den geachten bewerker
der voor mij liggende biografie in de aanvang mijner recensie eenig onrecht te hebben
gedaan. Maar wat drommel heeft hij dan ook zoo zwaarwichtig te redekavelen over
een aantrekkelijk, elegant, maar oppervlakkig talent als dat zijns grootpapa's en
waarom vooral doet hij zoo vlijtig zijn best ons te berooven van die geliefde figuur
des ietwat losbandigen amsterdamschen patriciër-artiests, een waar toevlucht voor
onze gedachten, wanneer deze, zooals ons soms wel eens gebeuren kan, verwijlen
bij dien zoo uitnemend saai-burgerlijken tijd, waarvan Potgieter en Huet de
boetpredikers, Van Lennep de sceptische schalk was.
H.R.

E.H. Du Quesne - Van Gogh, Vincent van Gogh, persoonlijke
herinneringen aangaande een kunstenaar, Baarn, J.F. van der Ven (zonder
jaartal).
Het schijnt wel een beetje boosaardig zoo vlak achter Van Lenneps biografie een
boek aan te kondigen dat over dien waarlijk echten en grooten artiest Vincent van
Gogh handelt. Maar aan den anderen kant, niets is misschien beter geschikt om sterk
te doen gevoelen wat onze tijd onder een genie verstaat, en hoe weinig de vriendelijk
charmante, geestige en talentvolle figuur van een Jacob van Lennep aan deze onze
voorstelling beantwoordt. Het is nu toch wel duidelijk dat dit niet wordt gezegd om
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eenige minachting voor ongeniale talenten uit te drukken. Zonder genieën zou het
ons bestaan waarschijnlijk aan de hoogste verheffing ontbreken, maar wij zouden
toch nog leven kunnen, zonder talenten kan men zich de wereld nauwelijks denken
- zij zou inslapen, wegsterven in suffen sleur.
Het genie - ik behoef er hier nauwelijks op te wijzen - is geen begrip dat speciaal
tot de gedachtensfeer der kunsten behoort. Er zijn genieën in het wetenschappelijke
en in het wijsgeerige. Doch in alle sferen, en dus ook in die der kunst, onderscheidt
zich het genie in de eerste plaats door de hooge inspiratie - vandaar het woord: in de
oudheid kon men niet gelooven dat het genie een gewone menschenziel bezat, men
nam aan dat een geniale persoonlijkheid door een bizondere genius werd geleid - in
de tweede: door vindingrijkheid, oorspronkelijkheid, Het genie schept, brengt voort.
Het heeft vaak veel minder ‘talent’ dan de on-
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geniale kunstenaar. Genie is dus geen superlativus van talent, maar van een anderen
aard dan het talent. Dat wat door het genie wordt voortgebracht heeft dikwijls in het
oog springende fouten, onvolmaaktheden, daardoor vooral werkt het op den lachlust
van niet-begrijpenden en doet het anderen het hoofd schudden en prevelen over
waanzin....
Maar het genie schept. Het maakt iets wat nog niet gemaakt was. Het maakt dit
dus geheel uit zichzelf. Dit iets is vanzelfsprekend het on-gewone, want het gewone
schépt men eigenlijk niet, men bewerkt het, men maakt het niet alleen uit zichzelf
maar uit duizenden gegevens buiten zich. Natuurlijk kan ook het genie geen vinger
uitsteken zonder gebruik te maken van gegevens buiten zich, maar de hoofdzaak,
dat, waar het om gaat, schept het genie uitsluitend uit zichzelf.
Vincent van Gogh was een genie omdat hij uit zichzelf werken gemaakt heeft die
een geheel nieuwe en felle visie op de wereld openbaren. Dit werk lijkt niet een
beetje op dat van mijnheer zus of zoo, het doet niet denken aan de schilderijen van
tijdgenooten of onmiddellijke voorgangers, dit werk is zichzelf, dit werk is Vincent
van Gogh. En deze zelf is ten uiterste belangrijk. Dit is een heftig gepassioneerd en
een nobel gepassioneerd zelf. Het verschrikt u, grijpt u aan, licht u op, verheft u tot
in hoogten van gedachte en gevoel waar gij verbijsterd wordt, en het kost u moeite
op die hoogte zélf tot u zélf te komen. Maar àls u dat gelukt is hebt ge de kunst van
Vincent van Gogh begrepen.
Eenmaal heb ik Vincents Nachtcafé gezien. Een groot en absoluut onvergetelijk
moment in mijn leven. God, was dat zúlk een hel, een café, een café met heeren in
den nacht! Ja, ja, ik zag het, ik bedacht het, het wás zulk een hel. Maar moesten we
dan niet allen, állen die er toe in staat waren, meewerken om dát te doen zien, dát te
doen begrijpen, overal, dat een nachtcafé een hel is, en het armzalige arbeidersbestaan
(als van de Aardappeleters) een verdoemelijke schande, de wereld met haar
bloemwaranda's en kleurenvelden, haar zich opworstelende boomen (ze kunnen als
vlammen zijn), haar zeeën en fonteinen en zon en luchten één onmetelijke pracht,
maar het leven van ons menschen daarin stompzinnig en verdorven?...
Het is jammer, dat mevrouw Du Quesne - van Gogh, Vincents zuster, die dit boekje
schreef - niet schrijven kan. In het tegenovergesteld geval, wat 'n prachtig boekje
had het kunnen worden! Want dat zij overigens misschien geen onwaardige zuster
van haar grooten broeder genoemd kan worden, blijkt uit sommige harer
diep-inzichtige oordeelvellingen en uitspraken, zoowel als uit de eerlijkheid waarmee
zij bekent den genialen schilder aanvankelijk niet begrepen te hebben. Het volgende
b.v. is niet zeer juist en logisch gezégd, de gedachte die naar uiting drong schijnt niet
bepaald helder geweest te zijn, maar zij is zonder twijfel in essentie waar en schoon:
‘'t Is mij bij wijle voorgekomen, als zou de ware kunst allereerst haar oorsprong
vinden in de allergrootste menschlievendheid; als zou dit ideaal-gevoel worden
neêrgelegd in elke schepping van waarde; een liefde die zich altijd weêr opnieuw
zal openbaren in ieder nieuw werk, als een offer der liefde, telkens opnieuw gebracht
ter vertroosting der gansche menschheid in haar lijden en in haar strijd.’
Er zijn vele zinnetjes in dit, wel wat erg pompeus uitgegeven boekje, waaruit het
moeilijker is wijs-te-worden, en die dan ook eigenlijk in 't geheel niet zijn geschreven,
schrijven genomen in den zin van zuiver stellen. Jammer is ook, dat mevrouw Du
Quesne, toen zij besloot haar geschrift, ondanks dit betreurenswaardig gebrek, uit te
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geven - en ik noem dit een verstandig besluit, waarvoor wij dankbaar hebben te zijn,
want veel van 't geen zij ons meedeelt was, geloof ik, nog niet tot publieke bekendheid
doorgedrongen - jammer is het, dat mevr. Du Quesne haar werkje toen niet eerst eens
ter correctie heeft toevertrouwd aan iemand die met de nederlandsche syntaxis en
ook een weinig met binnen- en buitenlandsche litteratuur vertrouwd was. Fouten als
het laten staan van Paine in plaats van Taine, en als het toeschrijven van den roman
Elisabeth Musch aan mevrouw Bosboom - Toussaint zouden dan vermeden zijn en
het boekje zeker ook overigens aan leesbaarheid en nut gewonnen hebben.
H.R.
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Kalenders.
Onze nijverheidskunstenaars, die naar betere vormen zochten voor al datgene wat
de dagelijksche omgeving kan veraangenamen, zij lieten hunne gedachten ook gaan
over de ‘kunst aan den wand.’ En al is het laatste woord in deze nog niet gesproken,
en evenmin uitgemaakt (ik betwijfel of het ooit uitgemaakt zal worden), of een
schilderij tegen de muur, als zijnde ‘een gat in den wand’, wel vereenigbaar is met
onze tegenwoordige begrippen over woninginrichting, toch zijn er enkele dingen die
naast louter versiering ook een praktisch nut hebben, dat hoe langer hoe meer op den
achtergrond was geraakt. Zoo was de kalender, afgescheiden van haar individueel
mooi of leelijk, ontaard in een plaat, waar ergens, liefst zoo klein en zoo weinig
mogelijk in het oog loopend, een blokje voor de dag- en maandaanwijzing was
gehecht. Men begon echter in te zien, hoewel nog lang niet algemeen, dat de cijfers
en dagen toch wel het voornaamste moesten zijn, en zij werden grooter en duidelijker,
maar bleven bij de meeste kalenders toch een ‘noodzakelijk kwaad’, als ik het zoo
eens noemen mag.
Alleen Rueter trachtte voor eenige jaren reeds zijn letter- en cijferblok met zijn
schild tot één geheel te maken. Hier had men nu niet de plaat èn den kalender, maar
een ding dat uitsluitend kalender was en waarbij het aangename, in deze de lijn- en
kleurversiering, met het nuttige was vereenigd. Bij dezen kalender heeft de
bruikbaarheid steeds op den voorgrond gestaan en is de ornamentatie er als omheen
gegroeid.
Ik heb Rueters werk eens vergeleken bij dat, wat in goede tijden onze volkskunst
opleverde. Bij de gesneden boerenkar, het kunstig bestikte bruidskeursje, de versierde
mangelplank, het met koper beslagen pijpenfoudraal, bij al deze zaken is
natuurlijkerwijs de bruikbaarheid de voornaamste factor geweest, maar het pleizier
in het werk was oorzaak, dat de maker of maakster er iets meer aan deed dan wat
strikt noodzakelijk was, dat er een element van schoonheid in kwam, waarvan de
waarde afhing van de capaciteiten van hem in wiens handen het ding gegroeid was,
maar waardoor het ding-van-gebruik toch tevens een genoegen voor het oog was
geworden.
Zelfs de zekere nonchalance, die uitingen van volkskunst kenmerkt, zit in Rueters
sierwerk. Hij hecht niet aan nauwkeurige spiraaltjes, aan strakke letters of cijfers,
aan zuiver ronde cirkeltjes; het staat al op zijn plaats maar verder is het losjesweg
neergeschreven, pretentieloos als de sliertjes en blaadjes op een Delftsch bord. En
evenmin als bij dit, zal ons ook bij Rueters kalender die weinige preciesheid hinderen,
vooral omdat wij duidelijk zien, dat het ornament een bijkomende zaak is en de
totaalindruk, de verdeeling in kleur (ditmaal zeer gelukkig door het bruin-rood der
bladen en het zwart met oker van het schild), en niet het minst de bruikbaarheid, de
voornaamste factoren zijn.
Rueters kalender is als zoodanig dan ook zeker de meest rationeele der telken jare
verschijnende.
Van Hoytema die in den opzet van zijn kalender zich zelf reeds jarenlang getrouw
blijft, beschouwt de zaak eenigszins anders. Bij hem zijn plaat en kalender vereenigd,
bestaat er verband in kleur en lijn tusschen beide, maar toch is de plaat een geheel
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op zich zelfstaand ding gebleven, meer dus dan een verfraaing of omlijsting van het
cijfervlak.
De cijfers zijn wel duidelijk en goed leesbaar, maar merkbaar is, dat de kalender
voor Van Hoytema slechts een aanleiding was om zijn twaalf dierenlitho's te maken.
Liet Van Hoytema bij wijze van spreken zijn feitelijke kalender weg dan bleef de
clou over, en liet Rueter zijn cijfers en letters weg, dan bleef er niets over of ten
minste iets waar alle verband uit was
Afgescheiden nu van deze min of meer principieele kwestie, hoe een kalender
opgevat moet worden, waarover de geleerden, gezien de bekroning der Almeloo'sche
kalender-prijsvraag, het nog niet eens zijn, kunnen wij Van Hoytema's kalender
waardeeren om wat hij
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ons iedere maand toe geeft. Zijn vogels en zijn viervoeters, zijn ‘prent van de maand’,
is haast altijd de moeite waard. Hij kent zoo door en door zijn dieren, weet zoo zijn
techniek te beheerschen, dat iedere bladzijde ons een proeve is die doet zien wat er
uit de steen te halen valt.
Dit jaar zijn het behalve vogels ook muizen, salamanders en enkele bladen met
bloemen, en vooral hieronder zijn er die wij als zeer geslaagd mogen beschouwen.
Een andere uitgave van de firma Ferwerda en Tieman, die sinds verleden jaar ook
bovenstaanden kalender in den handel bracht of als premie cadeau gaf, is een
Wilhelmus van Nassau-kalender door G. Westerman.
Deze nu is feitelijk absoluut g e e n kalender. Bij Van Hoytema was de kalender
bijzaak geworden, bij Westerman is zij zelfs hinderlijk.
Ieder die deze ‘kalender’ eens goed beziet en op het onderste gedeelte een donker
papier legt, zoodat de letters wegvallen, zal bemerken dat hierdoor het geheel zeer
verbetert. Dit zijn dan ook alleen een twaalftal reproducties naar schilderijen, die
hun ontstaan aan het Wilhelmuslied ontkenen; en, waarschijnlijk omdat men er niet
anders mede wist te doen, is er een kalender van gemaakt.
Als zoodanig moeten wij het resultaat dus als mislukt beschouwen; een andere
vraag is echter of de platen en de reproducties ervan, de moeite waard zijn.
De schilderijen van den heer Westerman nu, hoewel er iets van Jurres in zijn werk
is, deden mij eenigszins huiverig dadelijk aan de ‘Historische Galerij’ denken. Niet
juist door het onderwerp, maar wel door den toon, er zit iets in van dat bruin en
blauwgrijs uit den tijd der Historische Galerij, toen de romantiek in de schilderkunst
nog leefde, en men als bang was voor pittige, sterke kleuren, voor frischheid en leven.
Er zit iets sombers en dufs in deze schilderijen als in de mooie kamers bij
ouderwetsche burgermenschen, en toch het onderwerp behoefde er geen aanleiding
toe te zijn. Wat heeft Rochussen, om een uitzondering uit de medewerkers aan de
Historische Galerij te noemen, geen frissche pittige dingen gemaakt; maar opmerkelijk
is het dat waar de heer Westerman eenigszins uit die kleur raakt, als bij het schip in
de December-bladzijde het geheel direct veel beter wordt.
En nu de reproductie, deze door de firma Enschede uitgevoerd, is waarlijk te
roemen. Met het autotypisch kleurenprocédé zijn hier resultaten verkregen, die de
schilderijen zeer goed weergeven, een extra präge op het papier suggereert zelfs de
draad van het schilderdoek.
Bij deze kalender (?) is een toelichting tot de historie van het Wilhelmus-lied
gevoegd door Dr. M.G. de Boer; het geheel is dus wel verzorgd, ook wat de uitvoering
aangaat, maar het resultaat kan ons als kalender in geen geval, als kunstwerk maar
matig bekoren.
Dat men nog niet precies beseft dat een kalender een ander ding moet zijn dan een
plaat met een vakje er in uitgespaard voor de blaadjes, bewijst het resultaat van de
prijsvraag die Gebr. Palthe uit Almeloo uitschreven.
De eerste prijs door de jury toegekend was een goed geteekende illustratie à la
Rackham, maar geen decoratief kalender-blad, in den tweeden prijs was evenmin de
grootste ruimte, en de belangrijkste plaats voor de maandbladen gespaard - en zoo
zouden wij door kunnen gaan. De uitverkoren teekeningen waren goed, waren geestig,
waren handig maar het waren geen kalender-schilden. Neen, de heeren Bart van
Hove, G.H. Breitner, A.M. Gorter, N. van der Waay en H.A.J. Baanders hebben hier
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slechts de teekeningen beoordeeld, en het doel waarvoor deze bestemd waren, de
eischen van een kalender, wat juist het uitgangspunt moest zijn, buiten rekening
gelaten. Maar had men nu ook wel deze heeren een keuze moeten laten doen? Een
decoratief grafisch werk moet toch beoordeeld worden door decoratieve kunstenaars
en grafische kunstenaars. Maar hieraan heeft de firma Palthe niet gedacht
waarschijnlijk. Een volgende maal beter. De animo in deze wedstrijd liet niet te
wenschen over.
R.W.P. JR.
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