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[Deel XLI]
Inhoud van Deel XLI.
Bladz.
BOEGINEESCH SMEEDWERK (EEN 272
EN ANDER OVER), door J.G. SINIA,
met 5 illustratiën naar teekeningen van
den schrijver
CLAAR, door BALLES

455

CLAUS (EMILE), door KAREL VAN DE 393
WOESTIJNE, met portret en 11 andere
illustratiën naar werken van den Meester
DE SCHANDE, door MINCA
VERSTER-BOSCH REITZ

433

DE SMULPAPEN, door HENRI VAN
BOOVEN

140

DE SPROKE VAN DEN RIDDER MET 221
HET KROESKEN, door FRANS THIRY
DRIE LIEDJES, door P.C. BOUTENS

39

DROPMUZIEK, door FRANZ DE BACKER 192
JAMES ENSOR, door ARY DELEN, met 161
portret en 11 andere illustratiën
FRANSCHE OVERHEERSCHING
(DE), door C.F. GIJSBERTI HODENPIJL,
III en IV, met 13 illustratiën

111, 193

FRANSCHE PRENTKUNST IN DE 19E 417
EEUW, door CORNELIS VETH, VI (Slot),
met 12 illustratiën
GRIEKSCHE KUNSTNIJVERHEID
(EENE VERZAMELING VAN), door
C.W. LUNSINGH SCHEURLEER, met 65
illustratiën

25, 91, 177

GIJSBERT EN ADA, Roman door PETER 56, 127, 207, 283, 357
DUMAAR, Tweede Deel
HOLLAND, een gedicht, door J.
REITSMA

125

IK HOOR DE KLANK...., door D.F. VAN 267
DER PANT
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JALOEZIE, door EMMA VAN BURG

292

JAPANSCHE KLEURENDRUKKEN 339
IN HET RIJKS ETHNOGRAPHISCH
MUSEUM TE LEIDEN, door Dr. M.W.
DE VISSER, I, met 11 illustratiën
KINDJE (IN MEMORIAM), door ANNA
VAN GOGH-KAULBACH

376

KRAMAT, door J.G. SINIA, met 1
illustratie naar teekening van den
schrijver

36

KRONIEK

68, 148, 228, 300, 379, 459

LENTE-LIEDJES, door RICHARD DE
CNEUDT

281

LIEDEREN, door J.F. VAN HEES

430

MAHOMEDAANSCHE
253, 329
KUNSTWERKEN (EENE
TENTOONSTELLING VAN), door H.
V, D. V., met 20 illustratiën
MARIS (WILLEM), 1844-1910, door
Dr. MAX EISLER, met 8 illustratiën

81

MEI-LIEDJE, door RICHARD DE CNEUDT 356
MOES (WALLY), door ETHA FLES, met 1
portret en 12 andere illustratiën naar
werken van de schilderes
MORGENSTOND, door STIJN
STREUVELS

44

MIJN PEN, door LAURENS VAN DER
WAALS

375

NEMI (HET MEER VAN), ZIJN
MYTHEN EN SCHATTEN, door Dr.
H.M.R. LEOPOLD, met 6 illustratiën

410

NOTITIES, door ADRIAAN VAN OORDT 121
ONTMOETING, door ELLEN DE CLERQ 299
SALOMÉ'S (DE SCHILDER DER). door 313
TH. B. VAN LELYVELD, met 10 illustratiën
naar werken van GUSTAVE MOREAU
SCHILDERIJEN (DE) IN DE ST.
14
LAURENSKERK TE ALKMAAR, door
A.W. WEISSMAN, met 7 ilustratiën
SNEEUW-LIEDJE, door RICHARD DE
CNEUDT

147
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SPANJE (HERINNERINGEN AAN), 105, 268
door B.P. WIGGERS VAN IJSSELSTEIN,
CUENCA EN AVILA, met 7 illustratiën
naar teekeningen van D. WIGGERS
TOOVERLANTAARN, door INA
BOUDIER-BAKKER

51

TROUBETSKOY (PAUL), door CH.
241
SNABILIÉ, met portret naar teekening van
ANDERS ZORN en 9 illustratiën naar
werken van den Meester
VOOR 'T VENSTER, door J.F. VAN
HEES

432

WINTER-SONNETTEN, door HÉLÈNE 202
SWARTH
ZEGEN, door ARY DELEN

374
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CNEUDT, RICHARD DE LENTE-LIEDJES
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CNEUDT, RICHARD DE MEI-LIEDJE
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CNEUDT, RICHARD DE SNEEUW-LIEDJE

147

DELEN, ARY

JAMES ENSOR

161

DELEN, ARY
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374

DUMAAR, PETER
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ANNA VAN

KINDJE

376

GIJSBERTI HODENPIJL, DE FRANSCHE
C.F.
OVERHEERSCHING

111, 193

HEES, J.F. VAN

LIEDEREN

430

HEES, J.F. VAN

VOOR 'T VENSTER

432

LELYVELD, TH.B. VAN DE SCHILDER DER
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313

LEOPOLD, DR. H.M.R.

HET MEER VAN NEMI

410

LUNSINGH
SCHEURLEER, C.W.

EENE VERZAMELING
GRIEKSCHE
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25, 91, 177

OORDT, ADRIAAN VAN NOTITIES

121
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IK HOOR DE KLANK....
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REITSMA, J.

HOLLAND

125

SINIA, J.G.

EEN EN ANDER OVER
272
BOEGINEESCH SMEEDWERK
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SINIA, J.G.

KRAMAT

36

SNABILIÉ, CH.

PAUL TROUBETSKOY

241

STREUVELS, STIJN

MORGENSTOND

44

SWARTH, HÉLÈNE

WINTER-SONNETTEN

202

THIRY, FRANS

DE SPROKE VAN DEN
RIDDER MET HET
KROESKEN

221

V., H. V.D.

EENE TENTOONSTELLING 253, 329
VAN MAHOMEDAANSCHE
KUNSTWERKEN

VERSTER-BOSCH
REITZ, MINCA

DE SCHANDE

VETH, CORNELIS

FRANSCHE PRENTKUNST IN 417
DE 19E EEUW, VI (Slot)

VISSER, DR. M.W. DE

JAPANSCHE
339
KLEURENDRUKKEN IN HET
RIJKS ETHN. MUSEUM TE
LEIDEN I

WAALS, LAURENS VAN MIJN PEN
DER

433

375

WEISSMAN, A.W.

DE SCHILDERIJEN IN DE ST. 14
LAURENSKERK TE
ALKMAAR

WIGGERS-VAN
IJSSELSTEIN, B.P.

HERINNERINGEN AAN
SPANJE,

105 268

WOESTIJNE, KAREL
VAN DE

EMILE CLAUS

393
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VII

Inhoud van de kroniek.
Bladz.
AARDEWERK (NIEUW), door R.W.P. 469
JR, met 3 illustratiën
ANSINGH (LIZZY), door C.V., met 1
illustratie

389

BASELEER IN DE KUNSTZAAL
KLEIJKAMP, door P.C.H.

308

BOEKBESPREKING, door H.R., JOH. 68, 148, 228, 300, 379 459
G.R. & R.W.P. JR., met 10 illustratiën
DEGOUVE DE NUNCQUES (W.), IN 312
DEN ROTTERDAMSCHE
KUNSTKRING, door A.Z.
DUPONT (IN MEMORIAM P.), door
R.W.P. JR., met portret en 2 andere
Illustratiën

233

DYSSELHOF (G.W.), ED. KARSEN EN 237
FL. VERSTER (TENTOONST. VAN
WERKEN). door R.W.P. JR.
GOEDVRIEND (TH.) BIJ SCHÜLLER, 312
door P.C.H.
HAAGSCHE KUNSTKRING.
156
WERKEN DOOR LEDEN, door P.C.H.
ISRAËLS (JOZEF), ‘DE
WETROLSCHRIJVER’, door R.W.P.
JR., met 1 illustratie

391

KAMER VAN KOOPHANDEL (DE
465
NIEUWE ZAAL DER), door R.W.P. JR.,
met 1 illustratie
KUNST AAN HET VOLK
(TENSTOONST. VAN
SMAAKMISLEIDING), door R.W.P.
JR., met 1 illustratie

158

KUNSTNIJVERHEID IN HET
309
STEDELIJK MUSEUM
(NEDERLANDSCHE), door R.W.P. JR.,
met 3 illustratiën
LEBEAU (EEN KALENDER EN
232
BOEKILLUSTRATIËN VAN CHRIS),
door R.W.P. JR., met 1 illustratie
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LUCIFER-OPVOERINGEN (DE), door 235
P.H.v.M. JR., met 1 illustratie
MULLER (IN MEMORIAM WIM), door 78
PH. ZILCKEN, met 3 illustratiën
NOORSCHE HUISVLIJT IN HET
80
MUSEUM VAN KUNSTNIJVERHEID
TE HAARLEM, door R.W.P. JR., met 2
illustratiën
PHIL. MAY, door C. V, met 1 illustratie 157
PRENTENBOEKEN, door C.V., met 3 306
illustratiën
RAALTE (M.J. VAN), door C.V., met 1 467
illustratie
REMBRANDT? (EEN NIEUW
75
ONTDEKTE), door B.J. KERKHOF, met
1 illustratie
RENOUARD IN DEN
239
ROTTERDAMSCHEN KUNSTKRING,
door A.Z.
SIMPLICISSIMUS IN DEN
KUNSTHANDEL SCHÜLLER, door
P.C.H.

160

ST. LUCAS (TENTOONSTELLING
VAN), door R.W.P. JR.

471

VALK (M.W. V.D.), LOUIS HARTZ EN 239
S. JESSURUN DE MESQUITA IN HET
STED. MUS., door R.W.P. JR., met 2
illustratiën
WILDER (ANDRÉ) BIJ RECKERS,
door A.Z.

312

Buiten-tekstplaten.

OUDE VROUW, KLEUREN-LICHTDRUK
NAAR DE SCHILDERIJ VAN WALLY MOES
WILGENSLOOT, REPRODUCTIE NAAR
DE SCHILDERIJ VAN WILLEM MARIS

Tegenover bladz.
1
81

STADHUIS TE OUDENAERDE, NAAR 161
DE ETS VAN JAMES ENSOR
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JONG MEISJE, NAAR HET BEELD IN KLEI 241
VAN PAUL TROUBETSKOY
SALOMÉ DANSENDE VOOR
HERODES, NAAR DE SCHILDERIJ VAN
GUSTAVE MOREAU

313

DE OOGST, NAAR DE SCHILDERIJ VAN
EMILE CLAUS

393
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t.o. 1

‘O U D E V R O U W ’
KLEURENLICHTDRUK NAAR DE SCHILDERIJ VAN WALLY MOES EIGENDOM VAN MEJUFFROUW ETHA
FLES.
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Wally Moes
door Etha Fles.
Toen om en bij 1880 de Haagsche School haar hoogtij vierde en niet meer, zooals
in het begin, bespot

ZELFPORTRET

1889.

en gehekeld werd, maar warme bewonderaars vond, terwijl dezelfde kunstcritici, die
hare richting aanvankelijk fel bestreden hadden, met het verloopen van het getij de
bakens verzetten en mede haar glorie gingen verkondigen, - in diezelfde jaren
begonnen op de Arti-tentoonstellingen te Amsterdam de werken van eenige jongeren
de aandacht te trekken. Het waren schilderijen, die in het gevangenisachtige gebouw
op de Stadhouderskade (Rijksacademie van Beeldende Kunsten genaamd) onder de
leiding van August Allebé gemaakt werden en de jonge menschen, die dezen hun
arbeid concipiëerden en uitwerkten binnen de enge muren van een zoogenaamde
‘loge’, zij gingen van een geheel andere kunstopvatting uit - of, beter gezegd, zij
werden met vaste hand op een geheel anderen weg geleid - dan die de Haagsche
school als de eenige ware erkende.
De man, die toen het directeurschap der Academie bekleedde, Allebé, was een
buitengewone persoonlijkheid, die de macht bezat zijn leerlingen te laten reageeren
tegen een kunst-richting, die hij bewonderde en waarvan hij het goed recht erkende;
hij achtte het een gevaar voor jongeren een weg in te slaan,
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die niet alleen hen van het klassicisme afvoert, maar hen vervolgens daarmede in
strijd brengt; te schilderen datgene wat een lust is voor de oogen - of allereerst er
naar te streven een zekere stemming uit te drukken - voert allicht tot een
verwaarloozen van den vorm. De voormannen der Haagsche school hadden bewust
het k u n n e n overboord gegooid, dat zij zich, hetzij op een academie, of door
nauwgezet copiëeren van de natuur hadden verworven. Nu wilden zij uit kleur en
atmosfeer hun stemmingen, hun visies van licht en ruimte weven, maar waarschijnlijk
toch veel minder volmaakt zou hun werk geweest zijn, wanneer zij niet, eenmaal
half nog knaap, met de grootste getrouwheid de natuur nagebootst hadden. Wij
behoeven ons maar te herinneren het bedachtzame jeugdwerk van Mauve en de
Marissen, het droog-burgerlijke van den jongen Neuhuys en het in den aanvang zoo
beslist academische van Israels, die op rijper leeftijd meer dan één ander het Leven
in al zijne diepte zou geven, om te onderkennen op welk een deugdelijken ondergrond
deze groot-meesters voortbouwden.
August Allebé wilde allerminst zijn leerlingen tot adequaten der Haagsche meesters
vormen. Vóór alles wilde hij hen g o e d en n a u w g e z e t l e e r e n w e r k e n .

PORTRET VAN MEJUFFROUW VAN MINDEN

1877. EIGENDOM VAN MEVROUW DE WED. KOHNSTAMM.

***
Wally Moes, wier levendige geest en taaie werklust ook naar een uiting zocht in
dagen wanneer zij het palet niet kon hanteeren, begon eens, jaren geleden,
herinneringen uit haar leven voor zichzelf en enkele intieme vrienden op te schrijven.
Dit dagboek doorbladerende nu werd ik getroffen door de uitstekende wijze, waarop
zij haar meester en zijn onderwijs karakteriseerde - en daarom verheugde het mij,
dat zij mij toestond die woorden hier een plaats in te ruimen.
Het was de eerste ochtend na haar toelatings-examen (in '75); prof. Allebé had
toen de leiding der teekenklasse.
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‘Weldra,’ schreef zij, ‘hoorden wij zijn eigenaardig kloppen aan de deur. Van
niemand anders op de wereld zou ik weten te vertellen hoe zij gewoon zijn aan te
kloppen,
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maar van professor Allebé hoor ik het in den geest, na meer dan dertig jaren nog
even duidelijk alsof ik op 't oogenblik nog ‘binnen’ moest roepen en ik zou haast
durven beweren, dat in zijn kloppen een deel van zijn karakter weer te vinden was:
hij klopte altijd met een sleutel drie snel op elkander volgende harde tikken. Men
zou denken, dat er iemand voor de deur stond met een ijzeren wil, een heerschzuchtige
ziel, een ongeduldig, kort aangebonden optreden. Maar waarom klopte hij met een
sleutel en waarom droeg hij een pantser van ongenaakbaarheid en van trots? Omdat
in waarheid zijn inborst week was en zijn zieleleven zoo gevoelig en teer, dat hij
iedere aanraking met de wereld vreesde, evenals zijne vingers de deur. Men zal mij
zeggen, dat dit ver gezocht is en dat hij met den sleutel klopte, om het rumoer in de
klassen te overstemmen, maar voor mij was zijn kloppen een symbool van zijn wezen.

‘MOEDERS HULP’ 1884.

Professor Allebé was toen een nog jeugdig man van ongeveer 38 jaar. Zijn ruige,
rossige knevel, het puntige kinbaardje en de zware, borstelige wenkbrauwen, die de
eenigszins schuwe, donkerblauwe oogen overschaduwden, gaven hem iets ferms,
maar indien de mond den beschermenden knevel had moeten missen, zou deze zeker
veel verraden hebben. Nu zelfs deed het weinige, dat er van te zien was, vermoeden,
dat die man moeilijk leefde. Het leed scheen die lippen op elkander gedrukt te hebben,
zoodat zij zich niet meer verspraken in onbezorgd zich laten gaan; zij waren getrouwe
wachters geworden om te verdedigen en te verbergen het eigen zelf, dat zich niet
geven kon of wilde en indien zij zich nog plooiden tot een lach, dan scheen het moeite
te kosten en bijna pijn te doen.
De heer Allebé sprak in zeer zuivere, afgeronde zinnen, langzaam en soms zoekende
naar de meest treffende uitdrukking. Wat hij zeide, was dan uitermate raak, somtijds
vlijmscherp, nooit banaal of onbelangrijk.
Zijne wijze van onderrichten was zeer belangwekkend. Er was iets in, dat prikkelde
om zich tot het uiterste in te spannen. Zijne correctie was een lust voor de oogen.
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Met zwier zette de zekere hand de lijnen ineens neer, zonder zoeken, tasten of aarzelen
en zij stonden er in groote zuiverheid, niet alleen schoon omdat zij de schoonheid
van een kunstwerk vertolkten, maar schoon ook om hun zelfswil.
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Dat alles begreep ik volstrekt niet dadelijk, ik begreep de waarde van zijn onderwijs
pas veel later, toen ik het in zijn geheelen omvang kon vatten, maar wel boezemde
mijn leermeester mij van den beginne af groot ontzag in en ik geloof niet, dat ik in
de eerste drie maanden tien woorden tegen hem heb durven zeggen.

FRAGMENT VAN ‘ZIEKE VROUW’. EIGENDOM VAN MEJUFFROUW FRANçOISE VAN DER WAARDEN.

Bij alles wat hij sprak en ons verklaarde, kwam duidelijk voor den dag, dat hij niet
alleen een groot kunstenaar was, die zijn kunnen volkomen in zijn macht had, maar
buitendien een merkwaardig veelzijdig ontwikkeld man was. Als hij over letterkunde
sprak, bleek hoe eigen hij zich had gemaakt met hetgeen hij bewonderde en lief had.
Zijn meening over de toen in ons land meest bewonderde, eigenlijk bij uitstek
bewonderde kunst, heeft, geloof ik, velen van ons van een gevaarlijken weg terug
gehouden.
Allebé leerde ons niet haastig te grijpen naar een misschien onbereikbaar ideaal;
hij dwong ons met geduld en deemoed bij het begin te beginnen en niets onbelangrijk
te achten. Stevig, deugdelijk gaaf, en helder, zonder omwegen, schoonen schijn of
oppervlakkige bekoring, moest ons werk zijn, terwijl toch zijn hartstochtelijk
kunstenaars-temperament, dat zich niet liet verbergen, ons voor alle nuchterheid
behoedde.
Het is niet waarschijnlijk, dat August Allebé ooit deze woorden zal lezen, maar
toch wensch ik hier uit te spreken wat ik aan hem te danken heb. Wat er goeds is in
mijn werk, is ontbloeid aan wat hij plantte in een ontvankelijken bodem en zijn werk
droeg vruchten, omdat hij de ware manier had het zwakke plantje te steunen en te
leiden, - de wilde loten te besnoeien - en het te verkwikken door de warmte van zijne
belangstelling. Van menig ander na hem heb ik veel geleerd, maar n o o i t w a s
h e t i e t s n i e u w s , w a n t z i j n e l e i d i n g s l o o t a l l e s i n . Hoeveel gulden
woorden van groote kunstenaars ik in mijn later leven heb mogen hooren, altijd kwam
de gedachte bij mij op: ‘dat heeft Allebé ook gezegd’. Hij staat in mijn herinnering
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bij al zijn schijnbare schuchterheid sterk en onwrikbaar, wars van alle onwaarheid
en oppervlakkig welslagen, gewetensvol, begrijpend en vol zachte hulpvaardigheid
voor zwakke, maar oprecht gemeende pogingen, vol bijtend sarcasme voor ver-
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waandheid en bedriegelijke behendigheid.’
***

HUIZER VROUW

1899. STEDELIJK MUSEUM.

Weinig vermoedde Wally Moes, toen zij die warme woorden over haar leermeester
neerschreef, dat deze afgedrukt zouden worden in een studie, die haar en haar streven
tot onderwerp heeft, maar het is voor ons belangrijk den grooten invloed na te voelen,
die van August Allebé op de jongeren uitging.
Wally Moes behoort tot de school, waarin zich Witsen en van Looy, Veth, Toorop,
Haverman, Voerman en Derkinderen vormden. De meester gaf zijn principiëel,
deugdelijk onderwijs, de leerlingen vrij latende daarvan te gebruiken wat hun goed
dacht. Waren zij van gansch anderen aanleg, zooals Toorop en Voerman, dan gingen
zij eerder een geheel anderen weg en verried hun werk alras geen spoor meer van
het academische onderwijs, dat den beeldenden kunstenaar alleen maar bedoelt te
geven, wat voor den litterator de onmisbare klassieke opleiding en de grammatika
is.
De directeur van de Academie leerde zijn élèves een schilderij te maken, correct
maar zonder bekoring. Hij, die zoo wondermooi een stalletje of intiem intérieur kon
schilderen, greep nooit het palet van den leerling; zijne vingers jeukten niet om even
met diezelfde kwasten en kleuren wat lucht en licht om de opzettelijk gegroepeerde
menschen of voorwerpen te tooveren. Hij hield het zeer essentiëele van zijn wezen
terug en waar men zoo dikwijls heeft uitgesproken welk een gemis het voor de kunst
was, dat August Allebé niets meer produceerde, nadat hij 't hoogleeraarschap
aanvaardde, daar had men ook mogen betreuren, dat 't werk zijner élèves absoluut
geen sporen vertoonde van het buitengewone gevoel voor kleur en toon, dat hem
eigen was. Maar wellicht was deze terughouding hoogste wijsheid en wilde hij slechts
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het métier leeren en alles wat daaraan annex was, vertrouwende, dat het Leven later
zijn leerlingen tot individuëele kunstenaars zou vormen.
***
Het onderwijs, dat Wally Moes op de academie ontving, was eigenlijk, gegeven haar
aanleg, precies wat zij noodig had en naar-
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mate zij in den loop der jaren zich nog iets anders wilde verwerven, iets wat zeer ver
buiten dit onderwijs lag - en naarmate zij het vruchtelooze van dit pogen voelde met des te grooter dankbaarheid, gingen haar gedachten terug naar de lessen, die
haar zooveel steun en opwekking hadden gegeven, zonder nu juist alles omvattend
te zijn.

‘MOEDER EN KIND’ 1900. EIGENDOM VAN DEN HEER WILLEM SPAKLER.

Dit was ook in den grond der zaak onmogelijk, want wij mogen immers even goed
van een Amsterdamsche school als van een Haagsche spreken, van twee
kunstrichtingen, die tegenover elkander staan in zooverre de eene meer naar het
expressieve in vorm en lijn en de ander meer uitsluitend naar stemming en kleur
zoekt. Witsen, Voerman, Karsen zagen de natuur buiten anders dan de Hagenaars,
zij waren onderling door hun bouw van het landschap, van luchten of huizen meer
aan elkander verwant; portretten van Veth, Haverman, Van Looy en Wally Moes
hebben meer met elkander gemeen, dan met die van Israëls, van der Maarel, en
Breitner - bewust streefden beide groepen naar een verschillend ideaal. Op de
Amsterdamsche academie werd niet over de atmosfeer in een schilderij en allerminst
over ‘plein-air’ gesproken - het was dus zeer zeker ‘iets nieuws’, dat aan Wally Moes
geleerd werd op dien zomermorgen in Laren (het was in 1886), toen zij een paar
levensgroote kinderen zat te schilderen, die in het gras paardebloemen tot een krans
bonden.
Gabriël wandelde met zijn vriend Mauve voorbij dien plek en haar arbeid
beschouwende, riep hij in eens met de hem zoo eigene tongval uit: ‘Dat is alles heel
mooi, maar zie de wel, je kinderen zitten niet b u i t e n , niet in het g r a s . Hun kleeren,
hun gezichten en handen moeten vol zijn van 't gras, waarin ze zitten. Ge mot ze gras
laten vrèten, ziede-wel!...’ Dat was inderdaad een nieuw gezichtspunt voor de
schilderes. Zij nam het groote doek ietwat ontdaan mee naar huis; hare intelligentie
zeide haar, dat Gabriël hier de vingers op een zeer wonde plek had gelegd, maar zij
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had niet leeren zien wat hij zag en meer nog, zij begreep niet, dat het buiten haar lijn
en te ver buiten haar k u n n e n lag om van dit gegeven een goed plein-air schilderij
te maken. Het was immers nog niet zoo lang geleden, dat zij op haar loge in de
academie dat schilderijtje gemaakt had waarop een Italiaansche vrouw met een orgel,
een fluitspelende jongen en een poedel. Het waren modellen, die bij haar aangeklopt
hadden, die zij voor zich opstelde in hun
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romantische kleederdracht.... er wat straatsteenen en huizen omheen fantaseerende
- en zoo had zij ook op haar loge een Ophelia geschilderd, n.l. het moment, waarop
deze zich in 't water laat glijden. Binnen deze muren werd niets gezegd over de
waarheid, dat elk voorwerp aanneemt en terugkaatst de kleur van zijne omgeving,
dat elke lijn en elk modelé beïnvloed wordt door de dingen er om heen en werd
evenmin gediscussiëerd over de vraag of de schilder vóór alles licht en atmosfeer
moet uitdrukken, dan wel of het om andere dingen gaat - er werd zoo nauwgezet
mogelijk geteekend, zoo gaaf mogelijk geschilderd, maar met dat al bewoog zich
dan toch dit onderwijs in een zeer bepaalde richting, namenlijk in eene, die staat
tegenover het kunstideaal der Haagsche school.

SPROKKELAARSTER

1900. EIGENDOM VAN MR. KAPPEYNE V.D. COPPELLO.

***
Toen Wally Moes in '83 de academie verliet, droeg ook haar werk den stempel van
het zeer deugdelijke, onpersoonlijke onderwijs, dat zij er genoten had, maar reeds
van den aanvang af was het niet koel, niet verstandelijk; er smeulde bij haar een
vonkje romantiek onder de asch.
Na een verblijf van eenige maanden in Parijs schilderde zij het door de reproducties
zoo bekende ‘Moeders hulp’. Drie levensgroote kinderen op straat, een doek heel
fijn van toon, buiten geschilderd en verwant aan Bastien Lepage. Men zou dit werk
een groote stap vooruit hebben kunnen noemen, wanneer zij op dezen weg was
voortgegaan, maar het scheen wel, dat zij absoluut onbewust den invloed van het
Parijsche milieu had ondergaan. Zij wist zelf niet, dat zij met dit werk bezig was zich
van het atelier-schilderij los te maken. Niemand ried haar af zich aanstonds weer in
haar atelier op te sluiten - integendeel, de directie van het museum Boymans wakkerde
deze richting in haar werk aan, door zich te haasten als een meesterwerk aan te koopen
‘de mandenmakers’, een verdienstelijk schilderij met een paar levensgroote jongens,
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die zij nooit zoo samen aan den arbeid gezien had, maar bij elkaar liet poseeren in
het atelier, en ‘Willink van Collen’ bekroonde in hetzelfde jaar een schilderij, kinderen
spelend aan tafel, ook een zorgzaam geschilderd, maar zeer gecomponeerd tafereel,
dat weer aanstonds een liefhebber vond - ja, het scheen wel, dat de tijd reeds voor
Wally
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Moes was aangebroken, waarop alles, wat uit haar atelier kwam, gemakkelijk van
de hand zou gaan. Zij begon reeds een zekere populariteit in haar geboortestad
Amsterdam te krijgen. Zij ontving een zilveren medaille en door het elegante,
levensgroote portret van een jonge vrouw ten voeten uit - een portret, dat ook een
Franschen invloed verried, - scheen zij een lievelingsschilder van het publiek te
zullen worden, terwijl praktische kunstkoopers haar aanmoedigden toch vooral niet
af te wijken van den weg, waarop haar wagentje al zoo vlot begon voort te rollen.

‘DRUK BEZIG’ 1902.

***
En toch zou haar schildersloopbaan een geheel andere worden, dan zich liet aanzien.
Op een mooien voorjaarsdag in '86 wilde zij ook eens het dorp Laren gaan bekijken,
waar toen geen andere schilder dan Mauve woonde, en dat dus nog in een ongerept
schilderachtigen toestand verkeerde.
Wie Mauve gekend heeft in zijn vriendelijke beminnelijkheid, den kunstenaar met
het eenvoudig kinderlijke gemoed, die met zoo groote hartelijkheid jongeren tegemoet
kwam, en zijn raad ten beste gaf, waar deze gevraagd werd - weet ook welk een
suggestie er van zijn persoon uitging. Mauve met zijn tot melancholie geneigde
natuur voelde zich aangetrokken tot de jonge artiste met haar zin voor humor en
gullen lach. Hij sprak met belangstelling over haar werk, hij zeide, dat zij nu de
natuur noodig had, dat zij de menschen in hun bedrijf moest zien, dat zijn lieve
Laarders de mooiste modellen van de wereld waren, en waar hij in haar album schreef:
‘Ik geloof zeker, dat wij familie van elkaar zijn!’ en haar overhaalde in Laren te
komen, daar begreep hij in zijn heerlijk subjectivisme niet, hoe geheel anders haar
kunstenaarsaanleg was dan de zijne. Zij.... zij voelde de schoonheid van zijne visie,
zij voelde, dat zij zich uit de schoolsche banden moest los maken en dat haar dit
onder den rook van Amsterdam niet gelukken zou, maar zij begreep niet, dat het haar
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onmogelijk zou zijn de natuur te gaan zien, zooals de Hagenaars die zagen, omdat
zij absoluut bij een andere schildersgroep thuis hoorde.
Nog dienzelfden middag huurde zij een atelier in Laren en weinige weken later
was zij er aan den arbeid. Het was in dien zomer, dat Gabriël haar over haar schilderij
op het grasveld ‘à faire’ nam. Lange weken tobde zij met de taaie volharding, die
van geen loslaten weet, aan de ondoenlijke opgaaf,
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die zij zich gesteld had, nu een goed ‘plein-air’ schilderij te maken. Maar als ze zoo'n
leuk boerenkind voor zich zag en zich er in verdiepte z'n dom dik mondje en
eigenwijze gezichtsuitdrukking te schilderen, dan vergat zij weer, dat zij de omgeving
van gras en licht en bloemen ook wilde mee laten voelen in dit kindergezicht.
Zij had in haar kamer een schilderij leeren maken en nu lag hier de schoonheid
maar voor 't grijpen! Zij zag er de menschen in hun eigen omgeving in de kleine
tonige vertrekken, zoo duizendmaal schooner dan onder het koele atelierlicht - maar
deze schoonheid, hoe ondoenlijk scheen het haar er iets van te grijpen en vast te
leggen. Zoo weinig kon zij hier uitrichten met alles wat zij geleerd had. Wat baatte
het haar nu, dat zij al zoo kranig een portret of een schilderij met levensgroote figuren
in elkaar kon zetten, zij stond hier voor een gansch andere moeilijkheid: de atmosfeer,
waarin die menschen zich bewogen, uit te drukken en dat wondere gewemel van
licht en toon!
***

‘DE MEDICIJN’ 1902. EIGENDOM VAN DEN HEER STORK.

Stellen wij, dat drie schilders met een zeer essentiëel verschillenden aanleg een
intérieur binnenkomen, waar een moeder aan 't venster zit te naaien, dan zal de eerste
zien de ‘m o e d e r ’ en liefdevol deze afbeelden - de tweede ziet een v r o u w n a a i e n
i n ' t s t r a l e n d e l i c h t - maar voor den derde is die mensch niet méér noch
belangrijker dan de tafel en de wieg en de oude kast, die in rijke wemeling van kleur
daar alle samen vormen: een b i n n e n h u i s -i n t é r i e u r , zonnig; deze maakt
misschien een heerlijk schilderij van dit gegeven en hij begrijpt niet hoe een ander
hier door niets anders getroffen kon worden dan door dien over haar werk gebogen
mensch; hij kritiseert het gebrek aan lucht, aan ruimte in die schilderij zonder te zien
het heel innige, dat er zit in dat gezicht en die bezige handen.
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Evenals Mauve het gedaan had, miskende ook Wally Moes haar aanleg, waar zij
zich kwelde iets te geven van wat die derde schilder zag, terwijl zij toch absoluut
alleen aan den eersten verwant was. Deze haar aanleg was reeds voor den dag
gekomen in een curieus vrouwenportret, dat zij schilderde nog vóór zij naar de
academie ging en dat bij al zijn onhandige schildering, toch reeds in de wijze van
aankijken den psychologischen schilder verried.
Ook was het een feit, dat, hoewel zij in 1879 een half jaar bij Burnier in Düsseldorf
werkte, er van dezen kleurgevoeligen ar-
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tiest, die Hagenaar van geboorte was, eigenlijk geen invloed in haar werk was na te
speuren. Haar kracht lag niet in deze richting. Dit begreep zij pas later. Zij was verrast
door het on-gecomponeerde schoon en de echtheid van de Laarders in hun bedrijf;
de composities, die zij vroeger geschilderd had, kwamen haar als ellendig maakwerk
voor, en daar zij een zoo bij uitstek eerlijke, ware natuur was, die geen streek op het
doek zou doen tegen haar overtuiging, was het haar onmogelijk voort te gaan op een
weg, dien zij niet meer als de juiste zag. Met inspanning van al haar energie wilde
zij zich de eigenschappen verwerven, die de bekoring zijn van de Haagsche school.
Lange jaren werd nu haar leven als kunstenares een worstelen met een schoonheid,
die zij zag en niet kon uitbeelden. Zij, die zeker kon zijn van haar succes, wanneer
zij het eenmaal ingeslagen pad bleef volgen, aarzelde niet al het verworvene prijs te
geven en weer als van meet af aan te beginnen, toen zij een veel fijner en dieper
schoon ontdekte, dan waarvan zij op haar stadsatelier gedroomd had.

STUDIEBLAD.

***
Hoewel zij na '86 weer eenige jaren naar Amsterdam ging, bleven toch de Laarders
hare modellen; de poëzie van deze dorpsbewoners, de echtheid van hun sentiment
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waren haar sympatiek; zij voelde zich aan deze menschen verwant en begon hun
leven mee te leven. Deze Gijsje, Mietje en Janus waren niet alleen haar modellen,
maar ook haar vrienden.

STUDIE VOOR PANNEKOEKBAKKEN (FRAGMENT).

Dat de ‘ambiance’ van Parijs haar niets gedaan had, dat er slechts onbewust in de
wereldstad iets in haar was losgeschoten, waardoor ze plots in staat was met zooveel
breeder greep ‘Moedershulp’ op het doek te werpen, was ten slotte zeer verklaarbaar.
Haar aard, haar ras en haar aanleg stonden te ver van dit milieu af. Haar talent had
zij van moederszijde geërfd, en haar moeder was een Duitsche, wier vroeg gestorven
broeder, Alfred Breitenstein, een gevoelig artiest was. In Wally's werk kon men
eigenschappen aanwijzen, die meer 'n Duitsch dan een Hollandsch karakter droegen.
Niet zelden toch komt de verhaaltrant, de zin voor anecdote, daarin naar voren,
daarom boeide haar ook zoo spoedig het lieve, intieme, het gemüthliche van de
Laarders. In de binnenhuizen, die zij schilderde, werd altijd de mensch het
uitgangspunt. Zij begon bewust er naar te streven iets van de fijne kant van dit volk
te geven, zooals zij het zag en begreep. En omdat zij minder geroerd werd door het
uiterlijke schoon der dingen en niet verlangde naar volheid en rijkdom van kleur,
ging zij ook wel eens de schrale kamers der Huizers binnen en schilderde er eenige
van die rechtzinnige, sluike, Calvinistische types; maar meer toch trokken haar de
Laarders met hun zin voor humor met hun ietwat sentimenteel tintje en meer en meer
stelde zij zich uitsluitend tot opgaaf het zeer innerlijke, expressieve van die menschen
uit te beelden, en maakte zij de portretten van hen, wier levens-geschiedenis zij zoo
goed kende en zoo gevoelig en humoristisch weet na te vertellen. Zij schilderde die
menschen in hunne omgeving, maar omdat deze meestal inférieur was, wat
schilders-qualiteiten betrof, aan de figuren - en omdat de groote uitvoerigheid van
onbelangrijke details storend werkte en gemis aan atmosfeer zich hier ook pijnlijk
liet gevoelen - verwierpen zij, die aan de lichtwemeling in de binnenhuizen der
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Haagsche meesters gewend waren, ten eenenmale deze kunst en, met het badwater
het kind weggooiend, zagen zij al te dikwijls heen over de mooie qualiteiten in haar
werk. Wie zich, onder andere, ‘Druk bezig’ herinnert en de
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‘Medicijn’ kent, die met liefde geschilderde portretjes, uit de nauwgezetheid, waarmee
zoo'n gezicht en zulke handen gepenseeld werden, proeft hij het devouement,
waarmede de schilderes die oudjes bestudeerde.

PORTRET MEVROUW VAN E.B.

1907.

In dezen mercantielen tijd, waarin voor de Amerikaansche markt zoo menig
binnenhuis in elkaar geflodderd wordt, dat alleen door wat uiterlijke qualiteiten van
kleur den oppervlakkigen kunstliefhebber bevredigt, vraagt zulk een arbeid al onzen
eerbied. Dit werk wordt ons sympathiek door den vromen ernst, waarmede het
geschilderd werd. ‘Ik loop misschien op een leelijk weggetje, maar ik loop ten minste
alleen’, placht zij te zeggen, als zij het werk van de adepten van Neuhuys zoo vlot
van de hand zag gaan; ja, onder onze schilders staat zij vrijwel alleen, omdat zij er
naar gestreefd heeft de psychologische qualiteiten van de Amsterdamsche school te
vereenigen met de picturale van de Haagsche. Dit streven was in zekeren zin
vruchteloos en ging haar krachten te boven, maar haar taai, energiek strijden maakt
haar tot een voor velen zoo sympathieke persoon in de schilderswereld. Nu zullen
er misschien gevonden worden, die van oordeel zijn, dat, gegeven haar aanleg, Wally
Moes nooit naar Laren had moeten gaan om dien zoo hopeloozen strijd aan te binden,
maar behalve dat zij niet aan dat milieu heeft kunnen ontkomen, omdat het stil-intieme
gevoelige van dat volk zich vast haakte aan iets zeer essentiëels van haar wezen,
heeft zij na lange jaren van worsteling zich in datzelfde Laren terug gevonden.
Behalve in verscheidene genre-schilderijtjes, heeft zij in eenige levensgroote koppen
iets van de schoonheid van haar visie vermogen neer te leggen. Daar zijn er, zooals
‘de Aannemeling’ en de ‘Biddende vrouw in de kerk’, die met teerheid en sterkte
zijn uitgebeeld - hier treedt weer de psychologische kant, die de kracht is van haar
talent, naar voren. Zij behooren wellicht tot de gaafste specimina van haar kunnen,
het zijn werken, waarin zij haar mooie bedoelingen zeer zuiver heeft kunnen
uitspreken.
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***
Er zijn kunstwerken te over, die ons oog bekoren, maar ons niets zeggen van dengeen,
die ze in 't leven riep en dan kunnen wij ons nauwelijks een vaag beeld van dien
mensch vormen, al zien wij zijn ‘oeuvre’ om ons heen. Maar wanneer wij de werken
van Wally Moes aan onzen geest voorbij laten gaan, dan reflecteeren zij voor ons
veel van haar leven en van haar persoon. Wij zien het Amsterdamsche koopmanskind,
dat eigenlijk alleen bij toeval, omdat zij teekenvoorbeelden
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zoo juist copiëerde, naar de Academie ging, en waarin langzamerhand, onder haar
vlijtig werken, iets ontwaakte van Alfred Breitenstein's kunstenaars-temperament.
Een mengeling van buitengemeene schranderheid en argelooze naïveteit; een beetje
romantisch maar boven alles: eerlijk en waar. Wij zien die mensch, de jaren door,
koppig vechten tegen alle moeilijkheden, die haar bespringen en die zij bemeesteren
wil, ook waar het haar krachten schier te boven gaat, allen, die met haar in aanraking
komen, boeiend door de zuivere sterkte van haar karakter, door de noblesse van haar
wezen, en wanneer zij zich wel het meest volkomen heeft kunnen uitspreken, waar
zij ons verbeeldde de stil-eenvoudige, naar binnen levende mensch, dan is het omdat
zij daarin zulk een groot stuk van haar eigen sympathiek zieleleven heeft neergelegd.
***
Het meest lijdt Wally Moes misschien in deze jaren door de gedachte, dat zij te
weinig heeft kunnen weergeven van wat zij in zich droeg. Zij voelde smartelijk haar
k u n n e n inférieur aan haar i n t e n t i e . Maar met een enkel werk, zooals met een
enkel woord, vermag een kunstenaar of liever: een mensch ons in zijn ziel te laten
lezen. Veel zulke woorden of uitingen hebben wij niet meer noodig, wanneer wij
eenmaal de blijde gewaarwording hadden dezen mensch gezien te hebben in zijn
schoonheid. Met bijna heroïke inspanning heeft Wally Moes geworsteld om iets van
wat zij als hoogste schoon zag, weer te geven, iets van het zeer innerlijke dat haar
oog aanschouwde en haar ziel ontroerde, en dit door het lot hard aangepakte
menschenkind zal den strijd niet opgeven, maar ten einde toe in haar eigen taal blijven
getuigen van wat zij als hoogste waarheid erkend heeft.

STUDIEKOP

1896.
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De schilderijen in de St. Laurenskerk te Alkmaar,
door A.W. Weissman.
Tegen den wand, waardoor de zuid-westelijke kapel van den zuidelijken zijbeuk der
St. Laurenskerk te Alkmaar wordt gescheiden, hangen zeven schilderijen, die in
olieverf op paneel zijn uitgevoerd en in één omlijsting, welke blijkbaar nog de
oorspronkelijke is, werden gevat.
In het artikel, dat ik onlangs aan de Alkmaarsche kerk wijdde, heb ik met een enkel
woord van deze kunstwerken melding gemaakt. Zij zijn echter zóó belangrijk, dat
zij verdienen afgebeeld en in bijzonderheden besproken te worden.
De schilder heeft de ‘Zeven Werken van Barmhartigheid’ als onderwerp gekozen,
een stof, die in de 15de en 16de eeuw dikwijls behandeld werd.
Op de lijst staat, in Gothische minuskels: ‘Geschildert anno 1504’. Wie de
vervaardiger is, weet men niet met zekerheid. Slechts dit staat vast, dat op ieder der
paneelen een Christusfiguur voorkomt, die hetzelfde type, met hoog, breed voorhoofd
en smalle kin heeft, dat men ook op een schilderij van 1507 in het museum te Kassel,
waar Christus als hovenier is voorgesteld, ziet.
Het stuk te Kassel wordt door sommigen aan Jacob Cornelissen, door anderen aan
Cornelis Cornelissen, die zijn broeder was, toegeschreven. Volgens Van Mander
was Jacob Cornelissen te Oostzanen geboren en noemde men hem daarom Jacob
Cornelissen van Oostzanen. Hij is hoofdzakelijk te Amsterdam werkzaam geweest;
zijn monogram vertoont een huismerk tusschen de letters J en A, zoodat hij zich zelf
Jacob van Amsterdam genoemd moet hebben. Hij is in 1533 te Amsterdam gestorven.
Cornelis Cornelissen heeft den naam Buys aangenomen; hij woonde te Alkmaar
en is daar omstreeks 1524 overleden.
Wie van deze twee meesters de schilder is, zijn werk doet hem als een zeer
bekwaam man kennen. Alles wat wij van hen weten, is wat Carel van Mander in zijn
te Haarlem in 1604 bij Paschier van Wesbusch verschenen ‘Schilder-Boeck’ omtrent
‘het leven van Jacob Cornelisz., uytnemende Schilder van Oostsanen, in Waterlandt’
mededeelt:
‘Geen cleen oorsaec en heeft het seer toenemende Amsterdam, hem hooghlijck te
roemen in onse Schilder-const, te hebben ghehadt in heel vroeghen tijdt een zoo
uytnemenden inwoonder oft Borgher en groot Meester in te handelen den pinceel,
als daer is gheweest den roem verdienenden vermaerden Jacob Cornelisz. van
Oostsanen in Waterlandt, Schilder: welcx gheboort-tijdt ick niet en hebbe connen
vernemen, dan dat hij int Jaer 1512 is gheweest den tweeden meester van Joan
Schoorel. In welcken tijt hij, Jacob Cornelisz., in de Const ervaren was en alree groote
kinderen hadd', oock een dochterken van ontrent 12 Jaren, waerbij men zijnen
ouderdom oft geboort-tijdt goelijx oft bijna gissen can. Hij was gheboren in een
Dorp, gheheeten Oostsanen in Waterlandt. Hoe hij aen de Const is geraect, onder
den Boeren voort ghecomen wesende, heb ick niet vernomen: Dan dat hij,
t'Amsterdam een Borgher wesende, aldaer zijn leven heeft geeyndicht. In d'Oude
Kerck t'Amsterdam was van hem seer constigh ghedaen een schoon Altaertafel,
wesende d'Afdoeninge van den Cruyce, seer constigh, net en wel geschildert; daer
sat een gheknielde Magdalena, met een laken op d'aerde ligghende, met veel kreucken
en vouwen, al
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ghedaen nae 't leven, ghelijck hij ghewent was alle zijn lakens te doen nae 't leven.
Daer waren oock ter selver plaetsen van hem seer constigh ghedaen de zeven wercken
van barmherticheyt. Deze dinghen zijn in de beeldt-storminghe veel onder ghegaen.
Eenige overblijfselen der verhaelde tafel zijn te sien te Haerlem bij Cornelis Suycker,
in de Sevensterre, die weerdich zijn te sien, met noch ander dinghen. Onder ander
seer uytnemende isser oock een stuck van Christi Besnijdinghe, dat verwonderlijck
wel ghedaen en suyver is, waer op staet een datum van 1517, waerbij oock te sien
is, wanneer hij ghebloeyt heeft en in de Const is blinckende gheweest. Daer is van
hem een boven al uytnemende stuck van zijner handt t'Alckmaer, tot de weduwe Van
Sonneveldt, toecomende het gheslacht van der Nyeborgh, en is een Afneminghe,
daer de Marien met anderen omstant den doot ligghenden Christum beweenen: hier
in comen seer aerdighe tronien, naeckten en laeckenen en is wel gheordineert en
gheschildert: oock syn d'affecten wel uytghebeelt. Het landtschap is oock seer schoon
en wel gedaen van Joan Schoorel, zijnen Discipel. Mij ghedenckt noch te hebben
ghesien, niet wijt van den Dam, eenighe stucken van een ghebroken Altaertafel, van
hem ghedaen, en was een Cruycinge Christi, daer sij hem trocken en reckten op het
Cruys, dat een suyver en uytmuntich ding was te sien. Hij hadde oock eenen broeder,
dat een fraey schilder was, gheheeten Buys, en eenen Soon, gheheeten Dierick
Jacobsz. Van desen zyn t'Amsterdam op de Doelen verscheydene conterfeytselen
nae 't leven. Jacob Cornelisz. is in grooten ouderdom gestorven. Van hem siet men
somtijts nae gelaten eenighe houte printen, te weten, negen ronde Passistucken, seer
wercklijck gheordineert en gehandelt. Noch een ander Passie in hout, viercante
stucken, en negen seer aerdighe mannen te Peerde in houten print, wesende de negen
beste, en zijn heel aerdich en cluchtigh ghedaen’.
Ook elders maakt Van Mander nog van Jacob Cornelisz. melding, als hij zegt, hoe
Jan van Schorel, dien hij Joan Schoorel noemt, na drie jaar te Haarlem bij Willem
Cornelisz. ‘taemlijck schilder nae sulcken tijdt’ in de leer geweest te zijn, ‘oorlof
aen desen Meester nam en quam woonen t'Amsterdam, bij een fraey en vermaert
Meester, Jacob Cornelisz. ghenoemt, die goet Teyckenaer, Schilder en suyver in zijn
verwen was. De jonge Schorel werd verliefd op zijns meesters seer fraey dochterken
van twaelf Jaren, aen welck de Natuere scheen haer uyterste vermoghen te hebben
ghetoont, mede te deelen en in te storten allen welstant, schoonheyt en vriendlijcke
gracelijckheyt’. Het is niet te verwonderen, dat ‘deses Vrouw-menschen aerdighe
bevallyckheyt Schoorels herte in liefde verwonnen en aenghelockt hadde.’ Doch
‘overmidts het dochterkens jongheyt’, ging Schorel ‘met danckbaerheyt’ van zijn
meester weg. Hem bleef echter ‘waer hij reysde altijt de soete ghedachtenis en goede
toegheneghentheyt tot het Meysken in zijn herte, verhopende naemaels sijn liefde
door Echt-knoop ghevestight mocht worden’. Maar, na jaren afwezigheid weder
teruggekomen ‘hoorde hij droeflijck, hoe sijns Meesters dochter t'Amsterdam
ghetrouwt was met eenen goutsmit, en dat door sijn te langh vertoef de hope sijns
troosts hem was benomen.’
Wij zien dus, dat Jacob Cornelissen door Van Mander zeer uitvoerig wordt
behandeld, terwijl onze oudste kunstgeschiedschrijver aan Cornelis Buys slechts één
regel wijdt, en omtrent zijn woonplaats niets mededeelt. Ik aarzel dan ook niet, mij
te scharen aan de zijde van hen, die de schilderstukken te Alkmaar aan Jacob
Cornelisz. toeschrijven. Het is twijfelachtig, of de schilderijen wel voor de St.
Laurenskerk gemaakt zijn. En het is geen gewaagde onderstelling, aan te nemen, dat
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de ‘seven wercken van barmharticheyt’, die in de Oude Kerk te Amsterdam aanwezig
waren, vóór den beeldenstorm in veiligheid zijn gebracht, en later
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te Alkmaar terecht kwamen. Immers het overschot van het altaarstuk der Oude Kerk
zag van Mander te Haarlem, en te Alkmaar was ook een schilderij van Jacob
Cornelissen, ongetwijfeld insgelijks uit een kerk gered, in Van Mander's tijd bij een
liefhebber te zien.

HET SPIJZIGEN VAN HONGERIGEN. (FOTO C. VAN DER AA).

De zeven tafereelen zijn naast elkander geplaatst in deze volgorde: 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. Het tooneel, waar het begraven van dooden wordt voorgesteld, is dus
het middenste. Hier ziet men, bovenaan Christus in heerlijkheid, met Maria en
Johannes de Dooper. Op de overige schilderijen is Christus als toeschouwer getuige
van wat er gebeurt. Hij wordt daar als het ware voorgesteld als degene, die zegt wat
onder de tafereelen geschilderd staat.
De bedoelde spreuken luiden als volgt. Bij het spijzigen van hongerigen:
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Deelt mildelick den armen
God zal u weder ontfarmen.

Bij het laven van dorstigen:
Van spijs ende drank in dit leven
Diusentfout zal u weder werden gegeven.

HET LAVEN VAN DORSTIGEN. (FOTO C. VAN DER AA).

Bij het kleeden van naakten:
Uwen evenmensche zijn naecktheyt wilt decken
Op dat God uyt doe uwer sonden vlecken.

Bij het herbergen van pelgrims:
Die heer spreeckt: wilt mij verstaen
Wat ghij den minsten doet wert mij gedaen.

Bij het verplegen van zieken:
Wilt ziecken ende crancken vysenteren
U loon zal ewelick vermeren.

Bij het verlossen van gevangenen:
Die gevangen verlost met caritaten
Het comt hiernae uwer ziele te baten.

Bij het middenste paneel, waar Christus in heerlijkheid troont, is een ander bijschrift:
Van den doden te begraven so wij lesen
Wert Thobias van God gepresen.
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De paneelen hebben hier en daar zeer door overschildering geleden, doch zij verraden
een uiterst bekwame hand. De meester was een dier realisten, welke uit de school
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van Albert van Ouwater en Geertgen van Haarlem voortgekomen, zich van de
navolging der Italianen geheel vrij hielden. Jacob Cornelissen heeft Italië niet bezocht;
de enkele aan de Renaissance ontleende motieven, welke zijne latere werken
vertoonen, zijn blijkbaar naar Italiaansche prenten gevolgd.

HET KLEEDEN VAN NAAKTEN. (FOTO C. VAN DER AA).

Van Mander vermeldt uitdrukkelijk, dat Jacob steeds gewoon was de ‘lakens’, dus
de gewaden ‘te doen naer 't leven’. Blijkbaar heeft de schilder steeds naar het leven
gewerkt, althans, zijn ‘Zeven Werken van Barmhartigheid’ getuigen dit.
Ieder tafereel bestaat uit een voorgrond, waar de eigenlijke handeling gebeurt en
een achtergrond, die op vijf der paneelen een Hollandsche stad verbeeldt. Het zesde
paneel geeft een gasthuis, het zevende een gevangenis van omstreeks 1500 van binnen
te zien.
De schilder heeft het juiste begrip der perspectief nog niet gehad. Pas later zou de
in Italië tot ontwikkeling gekomen wetenschap der doorzichtkunde in Nederland
beoefening vinden. Het is hier de plaats niet, om over de perspectief der
Nederlandsche schilders van vóór
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1530 in bijzonderheden te treden. Slechts dit moge worden opgemerkt, dat zij meer
dan één horizont aannemen, wat zoowel met de wetenschap als met de werkelijkheid
in strijd is
Het coloriet der stukken is levendig, doch harmonisch, de figuren zijn, op enkele
uitzonderingen na, aan de dagelijksche omgeving van den schilder ontleend.

HET BEGRAVEN VAN DOODEN. (FOTO C. VAN DER AA).

In een Hollandsche stad verplaatst ons het eerste tafereel. Op den voorgrond zien
wij een huis, met een houten onderpui, een verdieping daarboven en, nog hooger,
een trapgevel. Dit huis is zeer uitvoerig geschilderd; iedere voeg van den gemetselden
gevel, ieder ruitje der ramen, ieder stukje bergsteen is met de meeste zorg
wedergegeven. Alleen de verhouding tot de figuren is niet juist. Immers de geheele
gevel is slechts tweemaal zoo hoog als de vrouw, die er vóór staat. In dezelfde fout
is de schilder ook op den achtergrond vervallen, waar hij een rij van huizen, met
menschen, die er langs loopen, heeft verbeeld. Bij die huizen ziet men er één met
geheel van hout gemaakten gevel, een ander heeft den luifel en het pot-
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huis, die te Amsterdam vooral gebruikelijk waren, een derde vertoont een hooge
stoep en een afdekking met kanteelingen. Ook deze gevels, met de grootste
uitvoerigheid geschilderd, zijn merkwaardig als af beeldingen der huizen van dien
tijd, die in latere dagen zóó dikwijls verbouwd werden, dat gevels uit het begin der
16de eeuw in Nederland tot de zeldzaamheden behooren.

HET HERBERGEN VAN PELGRIMS (FOTO C. VAN DER AA).

Op de stoep van het huis links staat een vrouw, die een mand met brood draagt,
hetwelk zij aan armen en gebrekkigen gaat uitdeelen, die zeer realistisch zijn
weergegeven. Tusschen de vrouw en de armen zijn drie figuren geschilderd, waarvan
de middenste Christus voorstelt, terwijl met de twee andere misschien personen uit
de gewijde geschiedenis zijn bedoeld.
Een reizend luitspeler ontvangt brood van een vrouw vóór een huis op den
achtergrond. Ook hier is de verhouding tusschen de figuren en de gebouwen niet
juist. Zoo heeft de verdieping van het middenste huis nog niet de halve hoogte van
de vrouw. Toch zijn de huizen met zorg naar de natuur geschilderd.
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De ordonnantie van het tweede tafereel is gelijk aan het eerste, doch geeft daarvan
het spiegelbeeld. Het huis op den voorgrond is blijkbaar een meer aanzienlijke woning.
Men ziet daarvan alleen een portiek, dat in gehouwen steen is uitgevoerd en door
twee marmeren zuilen wordt ondersteund. De vloer van dit portiek is met tegels
belegd.
In het portiek staat een rijkgekleed man, die uit een tinnen kan de nap van een
gebrekkig bedelaar vult. Achter den schenker draagt een vrouw twee andere kannen
aan. Een gebrekkige vrouw op krukken, een kind, een andere vrouw en twee mannen
wachten hun beurt af, om ook gelaafd te worden. Christus is achter deze groep
geplaatst. Op den achtergrond staat een vrouw voor haarhuis, en schenkt uit een kan
in een nap, welke een jongen, die een blind man leidt, haar voorhoudt.

HET VERPLEGEN VAN ZIEKEN. (FOTO C. VAN DER AA).

Zijn, bij dit tweede tafereel, de verhoudingen vrij goed in acht genomen, het derde
laat in dit opzicht veel te wenschen over. De deur van de aanzienlijke woning links
op den voorgrond, met de aardige overhuiving van hout, is veel te smal, om een der
figuren door te kunnen laten. Deze woning is geheel van gehouwen steen: een vleugel
daar
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tegen aan gebouwd, is van gebakken steen, doch heeft om het dak een sierlijke
balustrade. Vóór het huis staat een man in een met bont omzet gewaad, die een
bedelaar kleedt in een veel te grooten mantel. Een vrouw en een man links geven
andere kleederen aan arme lieden. Ook hier slaat Christus het werk der barmhartigheid
gade.
De achtergrond geeft een kijkje in een nauwe straat, waar een man aan twee arme
lieden kleederen uitreikt. Op een der daken ziet men een ooievaarsnest.
Het vierde tafereel verplaatst ons naar een kerkhof. De achtergrond wordt gevormd
door den kerkhofmuur en gebouwen ter rechter- en linkerzijde. De hemel is gevuld
door de figuuur van Christus, zittend op een wolk, met de wereldbol onder zijne
voeten, benevens de, te halverlijve uit wolken komende, figuren van Maria en
Johannes den Dooper. Op het kerkhof vindt een begrafenis plaats. De kist, met de
kruisen van Jeruzalem op het deksel, bevat blijkbaar het overschot van iemand, die
een reis naar het Heilige Land gedaan had. Vermoedelijk heeft zich een broederschap
of gild met de begrafenis belast. Links staan twee broeders bij de baar, rechts vormen
de andere leden in hun rouwgewaden een zwarte groep. De doodgraver heeft juist
het graf gedolven. Hij staat, met een wit sloof voor en de handen op de spade, bij de
groeve. Naast hem leest een priester gebeden uit een boek, terwijl een ander met een
kwast wijwater uit een koperen vat sprenkelt. De strijken liggen reeds over de kuil,
ook de touwen, waarmede de kist, die door twee broeders op de strijken wordt
geplaatst, zal worden afgelaten.
Het vijfde tafereel geeft een buurt bij een stadspoort te zien. Er is wel eenige
overeenkomst tusschen die poort en de oude Haarlemmerpoort te Amsterdam. De
achtkante torens, welke de poort flankeeren, hebben hier echter bekroningen, die op
de oudste afbeeldingen, in 1536 door Cornelis Anthonisz geschilderd, niet meer
voorkomen. De huizen zijn van hetzelfde type als op het eerste tafereel. Dat op den
voorgrond vertoont een luifel, gelijk zij tot het laatst der 18de eeuw gebruikelijk zijn
geweest. Pelgrims, kenbaar aan hun hoeden met schelpen of gekruiste zwaarden
versierd, worden door een man en een vrouw naar hunne woningen geleid. De
schelpen wijzen op een pelgrimstocht naar Santiago de Compostella, de zwaarden
op een naar Canterbury. Ook een bedevaartgangster bevindt zich onder de pelgrims,
waarachter men Christus ziet. Op den achtergrond, bij de poort, geleidt een aanzienlijk
man twee pelgrims naar zijn huis.
Een gasthuis is op het zesde tafereel voorgesteld. Men kijkt door de open deur
naar binnen in twee vertrekken, die door een borstwering en een zuil van elkander
zijn gescheiden. Op den voorgrond staat een vrouw, die een tinnen kan draagt. Zij
spreekt tegen drie goedgekleede mannen, waarachter Christus geplaatst is. Misschien
zijn dit de stichters of begiftigers van het gasthuis, die naar het leven geschilderd
werden.
De voorste zaal heeft een rijke marmeren vloer en bevat een bedstede, met een
galerij daarboven. In het bed ligt een zieke, wien een geneesheer den pols voelt. Naar
de gewoonte dier tijden draagt de zieke geen nachtgewaad, doch ligt hij naakt in bed,
alleen met een hoofddoek om.
In de achterste zaal, waar een houten vloer ligt, brandt vuur op den haard. Twee
ledikanten staan tegen den muur. Een zieke ligt in het voorste bed en krijgt van een
verpleger een drank. Twee verpleegsters hebben een anderen man uit het achterste
bed getild, en zijn bezig zijn naakte lichaam met zalf in te wrijven.
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Het zevende tafereel verplaatst ons naar het binnenplein van een gevangenis, dat
met tegels belegd is. Twee mannen en twee vrouwen staan daar met geld in de hand
om gevangenen los te koopen. Men ziet door twee bogen in de gevangenis, waar
links een man gegeeseld wordt, en rechts een ander in het blok is gesloten. Naast
dezen laatsten staat Christus, de rechterhand zegenend op-
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heffend en in de linkerhand den wereldbol dragend.
De stukken hebben hier en daar door overschilderen geleden en zijn ook op andere
wijze beschadigd, wat niet te verwonderen is, als men bedenkt, dat zij onder het
onmiddellijk bereik der kerkgangers hangen.

HET VERLOSSEN VAN GEVANGENEN. (FOTO C. VAN DER AA).

Op de overeenkomst, die er bestaat tusschen de figuur van Christus te Alkmaar
en die der schilderij te Kassel heb ik reeds gewezen. Vermeld dient ook te worden,
dat het systeem der perspectief overeenkomt met dat, gevolgd door den schilder, die
‘Het Zoenoffer des Nieuwen Verbonds’ in het Rijksmuseum te Amsterdam
vervaardigde, en in wien men Geertgen van Haarlem, gezegd van St. Jans, wil zien.
De overeenkomst is hier zóó groot, dat de tegelvloer in de daar voorgestelde kerk
geheel op dezelfde wijze behandeld is, als die in het gasthuis der Alkmaarsche
schilderij.
Van Mander wist niet, hoe Jacob Cornelissen, ‘onder de Boeren voortghecomen
wesende, aen de const is geraect’. Ik geloof,
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dat er alle reden is, den schilder als een leerling van Geertgen van St. Jans te
beschouwen, die, volgens Van Mander, weder een leerling van Albert van Ouwater
is geweest.
Het museum te Berlijn bezit een ‘Opwekking van Lazarus’, die men als het eenig
overgebleven werk van dezen Ouwater beschouwt. Het Christustype, door Ouwater
geschilderd, is ook dat, hetwelk Jacob Cornelissen heeft voorgesteld. De pose van
den verrezen Lazarus te Berlijn en die van den tronenden Christus te Alkmaar zijn
ongeveer dezelfde. In de behandeling van het naakt streeft Cornelissen den ouderen
Albert van Oudewater op zijde. Opmerking verdient het, dat de zieke, wien door den
geneesheer den pols gevoeld wordt, herinnert aan de figuur van den stervende, die
men op het aan Rogier van der Weyden toegeschreven stuk in het Museum te
Antwerpen vindt, hetwelk de ‘Zeven Sacramenten’ voorstelt.
Het is zeer jammer, dat de ‘Zeven Werken van Barmhartigheid’ niet beter bewaard
bleven. Indien men de in lateren tijd aangebrachte overschilderingen kon wegnemen,
zou het blijken, welk een uitnemend meester hier aan het werk is geweest, wat nu
reeds te zien is aan die gedeelten, welke door de herstellers van vroeger niet
aangeroerd werden.
De compositie der tafereelen is met smaak geschied, op de teekening der figuren
is geen aanmerking te maken. Zij hebben noch de te groote slankheid, welke
bijvoorbeeld Dirk Bouts aan zijn figuren gaf, noch de gedrongenheid, welke men bij
die van andere 15de eeuwsche meesters ziet. De handeling is dikwijls zeer juist
waargenomen en weergegeven. Zoo is de begeerigheid der arme lieden goed
uitgedrukt; in het bijzonder de houding der personen in het gasthuis, der zieken, der
verpleegsters en van den geneesheer is uitmuntend getroffen.
Hier heeft zeker, zooals Van Mander het noemt, ‘een groot meester den pinceel
gehanteerd’. Alles is ‘verwonderlijck wel gedaen’, en er komen ‘seer aerdighe troniën,
naeckten en laeckenen’ op deze stukken voor, terwijl de stukken ‘wel gheordineert
en gheschildert en d'affecten wel uytghebeelt’ zijn.
In hoeverre het mogelijk zou zijn, de schilderijen weder in hun vroegeren staat
terug te brengen, durf ik niet beslissen. Ik hoop, dat mijne mededeelingen en de
afbeeldingen, die hier van Jacob Cornelissen's werk gegeven worden, de aandacht
van bevoegden op de ‘Zeven Werken van Barmhartigheid’ mogen vestigen, die in
ieder geval tot de merkwaardigste voortbrengselen van de Noord-Nederlandsche
schilderkunst, omstreeks 1500 ontstaan, gerekend mogen worworden.
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Eene verzameling van Grieksche kunstnijverheid
door C.W. Lunsingh Scheurleer.
I.
Aan het verzoek om voor dit tijdschrift het een en ander over mijne verzameling te
schrijven, voldoe ik gaarne, omdat ik daarin het bewijs zie, dat mijn streven, om de
Grieksche kunstnijverheid in ruimeren kring hier te lande meer bekend te maken,
instemming vindt. Dat deze tak van kunst hier nog lang niet de bekendheid geniet,
welke haar toekomt, is, naar mij meer dan eens is gebleken, in vele opzichten een
gevolg van een zekere soort van vooringenomenheid tegen Grieksche kunst in het
algemeen. Deze geringe mate van sympathie is ook niet zoo verwonderlijk, wanneer
men bedenkt, dat bij velen de naam ‘Grieksche kunst’ alleen de herinnering opwekt
aan eindelooze rijen van in het gelid geplaatste krijtwitte of vuilgeworden
gipsafgietsels, waarin van ‘gevoel’, den karaktertrek, welken wij moderne menschen
in de eerste plaats in een kunstwerk zoeken, bitter weinig is te bespeuren. Nu zijn
dergelijke werken, hoe nuttig ook, bovendien nog door hunne onaangename kleur
en door de vele slechte restauraties, welke het oorspronkelijke motief vaak geheel
hebben gewijzigd, vooral in massa alles behalve aantrekkelijk. Buitendien moet men
bedenken, dat deze afgietsels in hoofdzaak genomen zijn van copieën, die in den
Romeinschen keizertijd in het groot geheel machinaal werden vervaardigd naar
a f g i e t s e l s van beelden, welke toen voor klassiek golden. Van den rijkdom aan
kleur, de frischheid van uitvoering en het natuurlijke gevoel, eigenschappen, die elk
echt Grieksch kunstwerk in meerdere of mindere mate bezit, is door dat afgieten,
copiëeren en daarna weer afgieten, niet veel meer overgebleven. Een andere reden
voor deze weinige sympathie is, dat men genoeg heeft van de koude, doode
beeldhouwkunst en bouwkunst uit de eerste helft der XIXde eeuw, welke zich voor
antiek uitgaf. ‘Man muss sich aber hüten das Kind mit dem Bade auszuschütten’,
zooals de Duitschers zeggen en uit begrijpelijke antipathie tegen deze pseudo-klassieke
kunst het echte antieke werk niet veroordeelen. De Grieksche kunstnijverheid toch
biedt zelfs tot in hare periode van verval toe geene voorbeelden van zulke koude
conventionaliteit of dergelijk slaafs copiëeren; ‘akademisch’ in den slechten zin des
woords is zij nooit. Integendeel, gedurende hare lange ontwikkeling heeft zij eene
zoo groote verscheidenheid van vormen en versieringen voortgebracht, dat zoowel
de meest verwende kunstenaarsgeest, als de met gewonen artistieken aanleg bedeelde
mensch daaronder iets van zijne gading kan vinden.
Het is eerst sedert betrekkelijk korten tijd, dat men weet welk een langen levensduur
de Grieksche kunst heeft gehad. Eerst de opgravingen van Schliemann - nu een
veertigtal jaren geleden - maakten een einde aan de algemeen heerschende
veronderstelling, dat er vóór de VIIIste of VIIde eeuw v.Chr. nog geen Grieksche
kunst had bestaan en dat de in de Homerische liederen beschreven toestanden, welke
op een hoogeren ouderdom schenen te wijzen, in het rijk der fabelen behoorden.
Schliemann was daarentegen vast overtuigd van de letterlijke waarheid der daar
verhaalde gebeurtenissen en ging in Troje, Mycene en Tiryns opgravingen doen om
sporen zijner lievelingshelden te vinden. Wat bij deze onderzoekingen te voorschijn
kwam, was echter iets anders dan hij zocht: het waren de overblijfselen van
verschillende onderling samenhan-
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FIG. 1. ‘MYKEENSCH’ VAATWERK, TERRACOTTA. UIT RHODUS.

gende beschavingen, waarvan men het bestaan zelfs nooit had vermoed. De oudste
reikte terug tot in het z.g.n. steenen tijdperk, terwijl de jongste, welke tevens uit een
artistiek oogpunt de interessantste is, tusschen 1800 v.Chr. en 1100 v.Chr. moest
gedateerd worden. Naar Schliemann's ontdekkingen in Mycene (Mykene) draagt
deze den naam van de ‘Mykeensche’. De opgravingen van het laatste tiental jaren
door de Engelschen, Italianen en Amerikanen hebben echter bewezen, dat het
vaderland dezer cultuur niet daar, maar in Kreta is te zoeken, waar men hare
ontwikkeling tot minstens 3000 v.Chr. heeft kunnen volgen. In de latere periode
dezer beschaving (± 1400-1100 v.Chr.) schijnen de steden op het vasteland de hoofdrol
te hebben gespeeld, in overeenstemming met de beschrijvingen in de Ilias en Odyssae,
welke in hare oudste gedeelten nog herinneringen aan deze laatste periode hebben
bewaard. Behalve de bovengenoemde plaatsen Mycene en Tiryns wil ik hier alleen
Argos nog vermelden, omdat de Nederlandsche opgravingen daar in de laatste jaren
prachtige dingen aan het licht hebben gebracht. De ‘Mykeensche’ kunst is, hoewel
Egyptische en ook voor-Aziatische invloeden merkbaar zijn, zeer zelfstandig, hetgeen
zich vooral openbaart in de naturalistische wijze, waarop menschen en dieren in
snelle beweging worden weergegeven. Naast de architektuur schijnt de
goudsmidskunst de toonaangevende kunst te zijn geweest, de prachtig versierde en
gemodelleerde terracotta vazen verraden duidelijk den invloed van dezen tak van
kunstnijverheid. Wat het ornament betreft, zoo heerscht er een groote voorliefde voor
aan planten en zeedieren ontleende motieven, vooral de lelie komt veel voor en wordt
op een merkwaardig moderne wijze behandeld. Het voornaamste motief is de spiraal,
welke een even groote rol speelt als de puntboog in de Gotiek en op allerlei wijzen
gevariëerd en gecombineerd voorkomt.
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NO. 303.
FIG. 2. MENGVAT, TERRACOTTA, ‘MYKEENSCHE’ STIJL. UIT RHODUS.

Van de Mykeensche vazen geven*) fig. 1 en 2 eenig begrip, hoewel deze, met uit-

*) De nummers zonder verdere toevoeging verwijzen naar den in 1909 verschenen en ten bate
der Nederlandsche opgravingen in Argos in den handel gebrachten catalogus dezer
verzameling, waar nadere gegevens zijn te vinden. Die gevolgd door het woord inv-(entaris)
zijn na het verschijnen daarvan verkregen en daar dus niet vermeld.
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NO. 315
NO. 312
NO. 313
FIG. 3. GEOMETRISCH VAATWERK, TERRACOTTA. UIT RHODES EN ATTIKA.

zondering van No. 303 (fig. 2) wellicht, vrij slecht uitgevoerd zijn; goed Mykeensch
vaatwerk is uiterst moeilijk te verkrijgen, daar het uitvoerverbod in Griekenland
scherp wordt gehandhaafd en alle musea zich groote moeite geven dergelijke stukken
te bemachtigen, omdat zij én uit een wetenschappelijk én uit een artistiek oogpunt
zoo belangrijk zijn. Het meest typisch van vorm zijn stukken als No. 294, en 308
(fig. 1), die den naam van beugelkan dragen, omdat het oor aan een stijgbeugel
herinnert. In de kleinere bewaarde men welriekende olie - een exemplaar in het
museum van Bonn verspreidde bij het openen nog een sterken reuk - en verzond ze
als onze hedendaagsche Eau de Cologne (vgl. bijv. het in Egypte gevonden fragment
No. 296). Hierbij moest de vorm der vaas even als tegenwoordig tot garantie van
den inhoud dienen. Interessant is ook de met een gedegenereerd lotus-ornament
versierde beker (fig. 1) op hoogen voet, het prototype der latere Jonische schalen,
waarvan de rood figurige Attische vazen zijn afgeleid. De beschildering varieert van
roodbruin tot zwart, de kleur der vaas van steenrood tot grijsachtig. Waar bijna al
deze stukken uit den vervaltijd der Kretisch-Mykeensche kunst stammen en ten
opzichte van andere gelijktijdige vazen artistiek niet uitmunten, kan men er uit
afleiden hoe hoog de toenmalige kunstnijverheid stond. Een ontwikkeling van eeuwen
is er noodig geweest om het technisch zoo ver te brengen, om zulke zuivere
verhoudingen te vinden en de versiering zoodanig met den vorm en het doel der vaas
te doen harmonieeren. Primitieve, of liever minder fijn beschaafde volken houden
er van het geheele oppervlak van het te versieren voorwerp met ornamenten te vullen,
zij missen de gave om het contrast tusschen versierde en niet versierde ruimte te
waardeeren, eene gave, die in de hier zooeven besproken stukken zoo duidelijk
uitkomt.

NO.

536. FIG. 4. GOUDEN BAND, GEOMETRISCH. UIT ATTIKA.

Merkwaardigerwijze is het gemis aan deze gave wel in de kunst die op de
‘Mykeensche’ volgt, de z.g. geometrische, te constateeren. Deze stijl is in vele
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opzichten het absolute tegendeel van de ‘Mykeensche’. Was deze beslist
aristokratrisch van aard, zoodat bij
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voorkeur slanke vormen gebezigd werden, de geometrische kunst heeft iets boersch,
hetgeen duidelijk in de krachtige, gedrongen vormen van het vaatwerk uitkomt. Even
karakteristiek als de elegant gebogen spiraal voor de ‘Mykeensche’, is de hoekige
maeander voor de geometrische kunst. Dit motief is altijd in de Grieksche kunst een
der meest geliefkoosde gebleven, vandaar dat men het heden veelal onder den naam
van ‘Grieksche rand’ kent.

NO.

323. FIG. 5. SCHAAL, TERRACOTTA, UIT RHODUS. VIIDE EEUW V.CHR.

De ‘geometrische’ stijl mag men derhalve niet beschouwen als eene eenvoudige
voortzetting van de ‘Mykeensche’, al zijn onder hare ornamenten ‘Mykeensche’ en
zelfs nog oudere, zij het ook schematisch vervormd, te vinden. Vooral uit de vormen
spreekt een andere geest. Dit onderscheid van karakter heeft men m.i. terecht in
verband gebracht met den toevloed van vreemde volksstammen, welke volgens de
overlevering omstreeks 1000 v.Chr. moest hebben plaats gehad en dien wij onder
den naam van de Dorische volksverhuizing kennen. Onnoodig te zeggen, dat dit
jaartal 1000 v.Chr. zuiver conventioneel is en dat wij hier niet te doen hebben met
ééne gebeurtenis, maar met een tijdperk van beroering, dat eenigszins te vergelijken
is met de Groote Volksverhuizing, die Europa gedurende verscheidene eeuwen in
rep en roer bracht. Het jaartal mag hoogstens gebruikt worden om den tijd ruwweg
aan te geven, dat de nieuwaangekomen stammen zich in Griekenland hadden
neergelaten.
Als voorbeeld van de kunst der periode ± 900 v.Chr. - 750 v.Chr. worden eenige
vazen fig. 3 en een gouden band fig. 4 afgebeeld, welke de bovengenoemde
eigenschappen alle in min of meer sterke mate bezitten. Technisch staan de vazen
vrij hoog, zooals gewoonlijk met vaatwerk van dezen stijl uit Attika het geval is. De
versiering is goed verdeeld en met zorg uitgevoerd, hoewel zij niet van een zekere
mate van eentonigheid is vrij te pleiten. De aard der beschildering is dezelfde als in
den Mykeenschen stijl. De band werd bij het te pronk liggen van den doode om diens
hals gelegd, om het openvallen van de onderkaak te beletten. Oorspronkelijk diende
hij vermoedelijk tot beslag van een kistje. De plompe wijze, waarop het voorwerp
voor zijne nieuwe bestemming is geschikt gemaakt, door midden in de voorstellingen
plaatjes met gekleurde stukjes glas versierd (nu afgevallen) vast te klinken, is even
karakterisitek voor deze kunst, als het fries van tot geometrische figuren vervormde
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ruiters en centauren, waarmede het versierd is. Langzamerhand hebben de
vazenschilders zich ook meer en meer op samengestelde voorstellingen toegelegd;
met groote naïeviteit en levendigheid worden bijv. de begrafenisplechtigheden als
het te praal liggen van den doode, worstelwedstrijden, wagenrennen en plechtige
dansen weergegeven. Ook komen nogal eens zeegevechten voor.
Uit deze laatste kan men afleiden, dat de Grieken zich weder meer op de zeevaart
gingen toeleggen en tevens dat het bedrijf van zeeroover in deze periode welig tierde.
Wij zullen de Pheniciërs wel niet te veel onrecht
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aandoen, wanneer wij hen in vele gevallen in die zeeroovers meenen te herkennen,
daar ook de Ilias en Odyssae ons zooveel van hunne met handelsreizen vereenigde
strooptochten verhalen. Hierdoor maakte zij de Grieken bekend met allerlei produkten
der hoogontwikkelde Oostersche kunstnijverheid. Een zelfstandige kunst hebben zij
evenwel niet bezeten, zij vergenoegden zich met eene min of meer slaafsche
nabootsing van Babylonisch-Assyrische, Vóór-Aziatische of Egyptische motieven.
Daarom hebben zij op de ontwikkeling der Grieksche kunst niet zulk een grooten
invloed kunnen uitoefenen, als men vroeger wel eens gemeend heeft, vooral niet,
omdat zij geen absolute heerschappij over de zee uitoefenden. De belangrijkste
verbinding met het Oosten vormden niet zij, maar de stamverwante Jonische bevolking
van de kusten van Klein-Azië. Hier hadden uitgewekenen uit het Grieksche vasteland,
bestaande uit elementen der oude bevolking en later aangekomene verscheidene
steden gesticht, welke allengs tot grooten bloei kwamen en drukke
handelsbetrekkingen onderhielden met de landen om de Zwarte Zee, Klein-Azië en
Egypte. In de kunstnijverheid dezer koloniën bleven vele traditiën der ‘Mykeensche’
kunst voortleven. Ook is heel wat van de gemakkelijkheid van teekenen, waarvan
elk ‘Mykeensch’ kunstwerk blijk geeft, in deze kunst bewaard. Als voorbeeld worden
een schaal en een kom, beide afkomstig uit het eiland Rhodus, fig. 5 en 6, afgebeeld.
Beide stukken behooren tot een soort, die gedurende de VIIde eeuw (ook nog later)
veel in Milete, een van de belangrijkste dezer kolonieën, schijnt te zijn vervaardigd.
De beschildering is rood met vuurroode retouches, het fond is roomkleurig. Interessant
is, hoe ‘Mykeensche’ en ‘geometrische’ stijlelementen hier zijn vereenigd. De bokken
met de groote gekromde horens en de gevallen gevlekte ree herinneren sterk aan
dergelijke dieren op ‘Mykeensche’ stukken - het stereotype terugkeeren er van is
echter niet ‘Mykeensch’, maar Oostersch - terwijl het eigenaardige ornament tusschen
de pooten niets is dan eene schematiseering van de in deze kunst zoo geliefde
aanduiding van den grond. Naast deze dieren komt echter de echt-geometrische
maeander voor. Bij de schaal verraadt naast dit ornament de strenge, regelmatige
verdeeling van de oppervlakte nauwe verwantschap met dezen stijl, terwijl onder de
motieven verscheidene Mykeensche voorkomen. De lotusguirlande onder om de kan
wijst daarentegen naar Egypte.
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NO.

565. FIG. 6. KAN, TERRACOTTA, UIT RHODUS. VIIDE EEUW V.CHR.

Ook in dit land bezaten de Grieken eene gewichtige kolonie t.w. te Naucratis, dat
als stapelplaats vooral in de VIIde tot VIde eeuw v.Chr. eene belangrijke rol schijnt
te hebben gespeeld. Hier werden vermoedelijk de geestige vaasjes en figuurtjes uit
groene faiënce, welke men tot diep in Klein-Azië en Z.-Rusland aantreft, vervaardigd,
waartoe nevensgaand zalfpotje in de gedaante van
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NO. INV. 796
NO. 372, 373
FIG. 7. TERRACOTTA ZALFFLESCHJES. VII/VIDE EEUW V.CHR.

een egel behoort (fig. 7, no. inv. 796). Boven op het dier was een opstaande tuit
bevestigd, waarin een stift werd gestoken, waarmede de ‘schminke’ werd
geappliceerd, zooals een compleet exemplaar in het museum van Kaïro leert.
Dergelijke vazen in den vorm van dieren waren in de VIIde tot VIde eeuw v.Chr.
veel in zwang, twee vrij goede specimina worden hiernevens afgebeeld (fig. 7 No.
172/3). De paardenkop (bruinzwarte details op grijsachtig fond) is zorgvuldiger en
uitvoeriger van behandeling dan de ree. Opmerkelijk is de menschelijke vorm van
het paardeoog, waar het typeerende voor deze diersoort overigens zoo goed is
geobserveerd. De ree (groenachtig bruin fond, violetbruine beschildering) met het
langgerekte lijf, den stijven hals en de lange ooren is daarentegen geestiger van
opvatting. Waar deze stukken werden gemaakt, staat nog niet vast, men zou bij den
humor, welke de geheele klasse kenmerkt, geneigd zijn aan Jonischen oorsprong te
denken.

NO.

332

NO. 349
NO. 566
NO. 351
NO. 348
FIG. 8. KORINTHISCH VAATWERK, TERRACOTTA. VII/VIDE EEUW V.CHR.

Na het midden der VIIIste eeuw v.Chr. nemen de Oostersche invloeden in de
kunstnijverheid van het Grieksche vasteland meer en meer toe en verdringen
geleidelijk den streng geometrischen stijl. Bij deze ontwikkeling treden vooral de
nauw verbonden handelssteden Korinthe en Chalcis (op het eiland Euboea) op den
voorgrond. De groote menigte Korinthische vazen, welke buiten Griekenland zelf
en de omliggende eilanden, langs de Noordkust van Afrika, Sicilië, Zuid- en
Midden-Italië, ja, tot in de Krim, de ‘invloedssfeer’ van Milete toe, worden
aangetroffen, bewijzen dit genoegzaam. Terracotta-vazen toch waren in de geheele
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oudheid een der voornaamste handelsartikelen, daar zij niet alleen de plaats van ons
glas en porcelein innamen, maar een zalffleschje tengevolge van het vele inwrijven
met olie een onmisbaar voorwerp van dagelijksch gebruik was. Waar nu weinig
dingen zoo aan de wisselingen van de mode onderhevig zijn als dergelijke, wat men
nu zou noemen
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‘luxe’-artikelen, kan men uit de afwisseling der soorten van vazen allerlei conclusies
trekken over de macht der steden, waar deze werden gemaakt, of van waar zij werden
geëxporteerd. Korinthe schijnt in den aanvang hoofdzakelijk elders - vermoedelijk
in Sicyon - gefabriceerd vaatwerk te hebben uitgevoerd, dat, aangezien het in vele
opzichten een voorlooper is van het Korinthische, den naam van protokorinthisch
draagt. Deze laatste soort is door het Korinthische nooit geheel verdrongen; de
voorbeelden in deze verzameling zijn bijv. grootendeels eerst in de VIde eeuw
vervaardigd, toen het hoogtepunt der Korinthische industrie reeds voorbij was.
De meest typische Korinthische vazen zijn de balvormige arybállos en het
fleschvormige alabástron. Ook kannen en dekselpotten komen veel voor. Van deze
soorten geven wij hier eenige voorbeelden, en ter vergelijking een zeer mooi
laat-protokorinthisch stuk (fig. 8/11). Wat het eerst in het oog springt, wanneer men
de versiering der Korinthische vazen met die der geometrische vergelijkt, is het
domineeren van menschelijke en dierlijke figuren van Oostersch karakter. Het zuivere
ornament doet alleen dienst tot vulling. Dan valt de grootere rijkdom van kleur op tegen de witte vaasoppervlakte staat eene zwarte beschildering met violette retouches
- en ten slotte het aanduiden van de details door middel van gegraveerde lijnen. Deze
laatste gewoonte is ontleend aan de metaalindustrie en speciaal aan Korinthische en
laat-protokorinthische vazen eigen. Dat deze ontleening het eerst in een onder
Korinthischen invloed staande landstreek geschied is, is zeer wel mogelijk, vooral
omdat Sicyon en het met Korinthe nauw verbonden Chalcis voor hun metalen
produkten zoo beroemd waren. Op de Jonische vazen (vgl. fig. 4) geeft men details
aan door die niet te kleuren, zoodat het witte fond doorschemert, hetgeen natuurlijk
een veel moeilijker toe te passen systeem was.

NO.

340. FIG. 9. KORINTHISCHE ARYBALLOS, TERRACOTTA. UIT KORINTHE.

Van de hier afgebeelde stukken is dat met den gebaarden, voorwaarts stormenden
man, (fig. 10) wiens groote vleugels de ruimte der vaas zoo goed vullen, een der
beste, zoowel wat vastheid van graveering als zorgvuldigheid van uitvoering betreft.
Van de mooie violette kleur komt in de reproductie natuurlijk weinig uit. Wat de
figuur voorstelt is niet uitgemaakt, vroeger hield men haar voor een windgod.
Tegenwoordig vermoedt men dat dergelijke gevleugelde wezens veelal afbeeldingen
van de ziel van den gestorvene zijn. Door het voorwerp met zijn beeld te versieren,
wilde men het als het eigendom van den doode kenteekenen en ongeschikt maken
voor het gebruik der levenden. Vrijwel vast staat, dat het vele voorkomen van sirenen
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en sphinxen op deze vazen alleen op grond van deze theorie verklaard kan worden.
Men bedenke hierbij dat volgens het volks-

NO.

331. FIG. 10. KORINTHISCHE ALABASTRON, TERRACOTTA. UIT TANAGRA.
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geloof de ziel van een gestorvene als gevleugeld wezen, bijv. als vleermuis, voortleeft,
andere zielen tot zich wil trekken, dus een moordlustig wezen is. Hoe diep ingeworteld
dit bijgeloof bij de zuidelijke volken geweest is, leert de nu nog heerschende angst
voor de vampyr, die men zich ongeveer als de antieke sirene voorstelt. In de
mythologie, waar de sphinx en sirene schijnbaar een andere rol spelen, is toch bij
nader toezien deze karaktertrek

NO. 333. FIG.
V.CHR.

11. LAAT-PROTOKORINTHISCHE ALABASTRON, TERRACOTTA. UIT THEBE. VIDE EEUW

een grondeigenschap van deze wezens. Men moet echter met deze uitleggingen altijd
voorzichtig zijn en niet al te veel willen verklaren; de studie der monumenten leert,
dat vele van zulke voorstellingen gemaakt zijn in navolging van de versieringen op
vreemde kunstprodukten welke in den smaak vallen, zonder dat men zich rekenschap
geeft van hare beteekenis.*) Uiteraard gaat bij deze ontleeningen de oorspronkelijke
beteekenis dikwijls verloren. Zoo is de sphinx, in Egypte het (manlijke) symbool
van de koningsmacht, tot een vrouwelijk wezen geworden, omdat de baard zoo klein
was, dat men hem niet opmerkte, en in deze periode een ongebaarde figuur niet
manlijk kon zijn. Tevens werd de in Egypte zoo geliefde voorstelling van den koning,
die als sphinx de klauwen op den overwonnen vijand zet, tot de doode ziel die den
levenden mensch tracht te verscheuren (vgl. bijv. het mooie oor fig. 24 No. 554).
Eene bloote copie van de Egyptische is de Grieksche sphinx evenwel in het geheel
niet, het meest in het oog springende verschil zijn wel de groote vleugels, waarmede
zij op elk Grieksch werk - ook op die uit de ‘Mykeensche’ periode - is voorzien. Het
voorbeeld der sirene is eveneens in Egypte te zoeken, in dit geval is de oorspronkelijke
beteekenis echter niet gewij-

*) Ik herinner hier bijv. aan de vele Chineesche motieven op Delftsch aardewerk.
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zigd. Een andere reden voor het veel voorkomen van zulke gevleugelde wezens vooral in den lateren tijd dezer periode - lag in hunne groote aantrekkelijkheid uit
een artistiek oogpunt: de groote vleugels vormden een goeden achtergrond voor de
menschelijke figuur en vulden tevens de te versieren ruimte op uitstekende wijze.
Al deze wezens leveren dus het bewijs voor een levendig verkeer met de oude
Oostersche beschavingen.

NO.

567. FIG. 12. KAN, TERRACOTTA, UIT RHODUS. VIDE EEUW V.CHR.

Een zeldzame vorm is de stopflesch No. 566, (fig. 8) het fries van schubben onder
desirene is nog een oud, ‘Mykeensch’ motief, dat reeds op Egyptische vazen van
omstreeks 2500 v.Chr. eveneens voorkomt en dat in de protokorinthische klasse is
blijven voortleven. Het zeldzame feit, dat de stop bewaard is, heeft zij met de beide
kannen No. 349 en 351 (fig. 8) gemeen, die de strakke, zuivere vormen van hare
metalen voorbeelden prachtig hebben bewaard. Ook de gitzwarte kleur der kleinste
vaas werkt mede de herinnering aan brons op te wekken. Het protokorinthische stuk
fig. 11 onderscheidt zich door zijn groote soberheid van kleur (er komen geen
retouches op voor) den meer gedrongen, als het ware elastischen, vorm en het karakter
der beschildering van de Korinthische. De krachtige wijze, waarop het sleepende
gaan in de achterpooten van den stier is uitgedrukt, verschilt hemelsbreed van het
veel slappere loopen van zulke dieren op Korinthisch vaatwerk. Deze eigenschappen
heeft het vaasje met de mooie kan (fig. 12) gemeen, waarvan de plaats van fabrikatie
nog niet met zekerheid is te bepalen. De stijl is verwant met dien der protokorinthische
soort, ook de vorm komt daar, hoewel zelden, voor. In ieder geval staat het én wat
kleurverdeeling - op de zwarte zônes zijn violette kringen geschilderd - én wat
zorgvuldigheid en soberheid van teekening - er komen geen vulornamenten voor betreft, hooger dan het meeste Korinthische vaatwerk, dat dikwijls uiterst slordig
van uitvoering is.
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In de andere takken der kunstnijverheid, als de metaalindustrie en der terracotta's
loopt de ontwikkeling vrijwel parallel aan die der vazen. De oudste typen der plastiek
zijn de plank en de zuil, welke grondvormen ruwweg werden toebehouwen en veelal
met een kleed behangen om de gelijkenis met een levend wezen te vergrooten. Een
voorbeeld van geometrischen stijl vindt men op fig. 13 (No. 181). Van wege den
platten vorm van het lichaam worden dergelijke stukken veelal in de wandeling
‘plankidool’ genoemd. Zij zijn ruwweg uit de hand gekneed en werden daarna
beschilderd en gebakken. De ornamenten zijn dezelfde als die op de vazen. De
verhevenheid boven het hoofd beteekent nu eens een kroon, dan weder een kunstig
opgemaakt kapsel. Den tijd te bepalen, wanneer deze stukken zijn vervaardigd, is
uiterst moeilijk, daar de plattelands-bevolking sterk aan zulke oude
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NO. 181
NO 188, 187
NO. 190
FIG. 13. PRIMITIEVE TERRACOTTA-FIGUREN. UIT BOEOTIË.

typen gehecht was en dergelijke nog in de VIde eeuw gebruikte. Gewoonlijk verraadt
zich de meer geschoolde hand van den maker in kleinigheden, vooral in het gelaat,
dat uit een vorm afgedrukt en niet, zooals bij de oude stukken direct in de weeke klei
is gemodelleerd. De stukken op fig. 13 hebben bijv. in algemeene trekken den vorm
der oude godinnen als plank of zuil bewaard, maar het fijne, glimlachende gelaat
van No 188 en de goed bewerkte rug van No. 187 wijzen op veel later tijd. Deze
glimlachende uitdrukking, die voor ons zoo iets gedwongens heeft, beduidde eene
groote revolutie in de kunst, een zich vrijmaken van algemeen geldende regels. Men
trachtte daardoor de goden menschelijker voor te stellen, hen als het ware den
sterveling nader te brengen. Een dergelijk streven is in de laat-Egyptische kunst
merkbaar, maar veel zwakker; in de Oostersche kunst staat in het algemeen de godheid
veel te hoog, om zich aan een dergelijke menschelijke uiting over te geven. Van den
machtigen Jonischen invloed in de VIde eeuw getuigen bijv. de fijn bewerkte stukken
No 197 en 198 (fig. 14), welke waarschijnlijk niet voor het einde van die eeuw zijn
vervaardigd, maar slechts weinig van oudere typen verschillen. De kleeding is echt
Oostersch; zoo herinnert de van onder in een punt uitloopende rok der zittende figuur
aan het eigenaardige gewaad, dat op Klein-Aziatische monumenten van de XIIIde
en XIIde eeuw v.Chr. voorkomt. Van de fijne gratie der staande figuur en de
smaakvolle beschildering komt in eene fotografie niet veel uit.
Naast deze figuren, welke gemeenlijk godinnen der vruchtbaarheid voorstellen,
komen er vele voor, die de plaats vervingen van de vrouwen of slaven, die in den
oertijd op het graf werden geofferd, om den doode in de andere wereld te blijven
dienen.*) Daarom treft

*) Ook in China was dit barbaarsche gebruik in zwang. Omstreeks 100 n. Chr. werd het eveneens
door het mede begraven van beeldjes vervangen.
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NO. 198, 197.
FIG. 14. GODINNEFIGUREN, TERRACOTTA, JONISCHE STIJL.

± 500 V.CHR.
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men zoovele broodbakkende of graanmalende figuurtjes aan, waarvan de plankachtige
No. 190 (VIIde eeuw) een voorstelling geven moet. Ook komen herhaaldelijk ruiters
en dieren voor, waarvan als voorbeeld op fig. 15 het geestige fijne stuk No. 195
(einde VIde eeuw), met de typische roode (jongeling) en witte (paard) beschildering,
wordt gegeven, hetgeen zich in hoofdzaak uit dezen gedachtengang laat verklaren.
Al deze stukken volgen in stijl de groote kunst, zij het ook op een afstand, vandaar
dat het plankidool en de broodtoebereidende vrouwenfiguurtjes in plankvorm eerst
verdrongen worden door de Oostersche goden en meer natuurlijke dienaarbeeldjes,
daarna door de strenge figuren der Vde eeuw en ten slotte door de z.g. gracieuse
Tanagra's, van welke men zeker niet zou verwachten, dat zij haar ontstaan - zij het
ook indirekt - aan zulk een barbaarsch gebruik als het offeren van onderhoorigen te
danken hebben.
(Wordt vervolgd).

NO. 195.
FIG. 15. JONGELING TE PAARD, TERRACOTTA. BOEOTISCH

± 500 V.CHR.
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Kramat, door J.G. Sinia.
Eenzaam lag de weg in late namiddagrust. Over de dikke roode stoflaag, die alle
geluid dempte, gleed een spel van breede donkerviolette strepen, schaduwen der
klapperboomen, wier stammen aan weerszijden van den weg gelijk even zoovele
slanke zuilen omhoog schoten en nu, wijl het zeewindje door hunne kruinen ruischte,
statiglijk heen en weer deinden.
De zwaar zoete geur van kembang cambodja (= bloem van den cambodjaboom)
bezwangerde de lucht, gaf een onbedriegelijk kenteeken, dat hier in de nabijheid een
Inlandsch kerkhof moest zijn. Boven den boschrand, die naar het westen den
gezichteinder afsloot, kringelden rookpluimen naar boven en van uit die richting
drong ook, zwakjes, het geluid van een sirene door. Daar lag Priok. Overigens geen
ander geluid dan een eentonig ‘tok, tok, tok’, dat van verschillende kanten aan kwam
zweven, nu eens in een vlug, dan weer in langzamer tempo, soms verschillend van
toon, het eene oogenblik zwakjes als heel uit de verte, dan weer krachtig, helder
opklinkend van zeer dichtbij, maar uit welke richting was steeds onmogelijk te
bepalen, geheimzinnig, onbegrijpelijk.... Dat waren spechten, ijverige werkers, die
van geen rust willen weten, voor het zonnetje zich voor goed achter de strandbosschen
verscholen heeft.
Op eenigen afstand van den weg, in een modderpoel, de plompe lijven bijna geheel
verzonken in de vieze grauwe brijmassa, waarden eenige karbouwen met lodderige
oogen rond, terwijl op hunne koppen een viertal schitterend witte zilverreigers, wier
kleed in deze grauwe omgeving nog eens zoo blank en stralend uitkwam, rustig stond
te philosopheeren.
Aan het einde van den weg lag de Inlandsche begraafplaats, waarvan de
cambodjabloemen hare bedwelmende geuren in wolken over de omgeving
verspreidden. Bij een der graven lag een ‘hadji’ geknield en prevelde op vlug
fluisterenden toon zijne gebeden, waartusschen nu en dan iets luider opklonk het ‘lâ
ilâha illla llah’ (= er is geen God dan God) terwijl hij het hoofd devotelijk omlaag
boog tot op den hardsteenen zerk van het graf. Tegenover het kerkhof, aan de overzijde
van den weg, een missigit, oud, vervallen, omringd door eenig geboomte en een
bouwvallig muurtje. De deur, welke den ingang tot de binnenruimte afsloot, kon
eigenlijk geen afsluiting meer heeten, wrak en vermolmd hing zij nog aan een enkel
verroest scharnier.
Gedurende eene oefening deze missigit voorbijgaande, had ik mijne nieuwsgierigheid
niet kunnen bedwingen en eens langs het vermolmde deurtje naar binnen gegluurd.
Toen had ik den ‘kramat’, het heilige graf, ontdekt, liggend in de schaduw der missigit
en even eerbiedwaardig van uiterlijk als deze en kreeg ik de overtuiging, dat een
tocht naar dit eenzame plekje, ver verwijderd van het rumoer der buitenwereld, nog
wel eens de moeite waard zou zijn.
En zoo waren wij er op dezen achtermiddag op uitgetrokken, ik om een schetsje
te maken, mijn vrouw om mij gezelschap te houden en.... nu ja, ook wegens het
interessante van het geval. Denk eens aan: een oud, heilig graf, eenzame streek, de
lucht bezwangerd met bloemengeur, geen ander geluid dan dat geheimzinnige ‘tok,
tok, tok’ der spechten...., allemaal factoren, die wel op de verbeelding moesten
inwerken en de nieuwsgierigheid prikkelen. Ik had het geval goed voorgedragen.
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Wij waren nog maar kort in Indië, hadden nog geen behoefte aan een middagdutje,
voelden de intense warmte nog niet. Dat zou eerst later komen, over een paar
maanden. Nu wandelden wij opgewekt en blij te moe door de roode stoflaag,
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bemerkten niet eens hoe deze, opgeschrikt uit haar rustige rust, zich wreekte op onze
wit gesteven pakjes, verlangden slechts naar het einddoel van onzen tocht. Maar toen
wij dit eindelijk bereikt hadden, gingen wij toch aarzelend naar binnen. Zou het ons
‘kafirs’ (= ongeloovigen) wel toegestaan zijn dit heiligdom te betreden? Onze
spanning duurde niet lang. Uit een bamboehutje, dat op eenigen afstand van het graf
lag, trad ons vriendelijk lachend en groetend een oude Inlander tegemoet. Wat hij
ons vroeg of vertelde, geen van beiden begrepen wij er iets van, doch ik wist den
man te beduiden, dat ik een ‘gambar’, eene teekening, wilde maken, waarop hij weer
verdween om een oogenblikje later met een tempajan (steenen watervat) en een leeg
petroleumblik terug te keeren. Na eenig gebarenspel wist hij ons aan het verstand te
brengen, dat hij deze voorwerpen als zetels voor ons bestemd had.

HEILIG GRAF (KRAMAT).

De goede man had niet anders; had hij er een ‘salon’ op na gehouden, ik ben er
van overtuigd, dat hij zijn beste meubelstukken voor ons naar buiten gedragen zou
hebben. Het was maar een heel eenvoudig man, deze Inlander, een ‘boertje’ zou men
hem in Holland genoemd hebben, maar een ‘boertje’, dat zijn' Europeeschen confrater,
wat betreft wellevendheid en beleefdheid, verre de baas was. En toen ik later in meer
nauwere aanraking gekomen was met verschillende rassen van Inlanders, toen voelde
ik eerst welk een hemelsbreed verschil bestaat tusschen den doorsneê Inlander en
den gemiddelden Europeaan, een verschil, dat waarlijk niet altijd ten gunste van
dezen laatste uitvalt. Men heeft wel eens beweerd, dat de Inlander, en dan speciaal
de Javaan, kruiperig is. In zekeren zin is dit waar, doch aan wien de schuld? Behalve
aan de stelselmatige en jarenlange onderdrukking door hun eigen Hoofden, toch
zeker ook voor een groot deel aan het gedrag van den hoogmoedigen Europeaan,
die, zelf vaak tot niets nut zijnde, den Inlander niet begrijpend of niet willende
begrijpen, steeds met zekere geringschatting neerzag op ieder, die niet van dezelfde
huidkleur was als hij, die door zijne wijze van optreden zelf kruiperigheid opwekte.
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Gelukkig begint de toestand in den laatsten tijd te verbeteren; verouderde begrippen
maken plaats voor meer moderne en
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ook de Inlander heeft getoond, dat hij, bij goede opleiding, in kunde zeer zeker niet
voor den Europoeaan behoeft onder te doen.
Maar genoeg, wij hadden dus zetels gekregen en al waren die nu al niet van de
gemakkelijkste soort, wij zaten, konden onze omgeving eens rustig opnemen. En
onderwijl babbelde onze vriendelijke gastheer maar voort, wees ons verschillende
zaken aan en deed zijn uiterste best om ons al het merkwaardige, hetgeen aan dit
graf verbonden was, aan het verstand te brengen.
Helaas, wij begrepen er niets van, doch aan de talrijke offers, die hier en daar
verspreid lagen, konden wij wel bemerken, dat het al een zeer heilig man geweest
moest zijn, die hier begraven lag. Daar ik het druk had met mijn schets, richtte hij
zich voornamelijk tot mijn vrouw, die ieder volzinnetje van hem maar steeds
beantwoordde met een stereotype ‘saja’, het eenigste Maleische woord, dat zij tot
nu toe kende, doch waarmede zij het gesprek vrij wel gaande hield en ons ook nog
aan een koelen dronk hielp, want plotseling, tot onze groote verbazing, verdween
het manneke weer, om een oogenblik later met twee jonge klappers terug te keeren,
die wij met ‘totoksche’ onbeholpenheid, zoo goed en zoo kwaad als het ging,
leegdronken.
Intusschen had ik mijn schets voltooid en werd het, met het oog op het invallen
der duisternis, tijd om huiswaarts te keeren. Tot aan den uitgang van zijn gebied deed
het manneke ons al buigende uitgeleide.
Dit was mijn eerste bezoek aan een heilig graf, later kwam ik in de gelegenheid
meerdere van deze graven te bezichtigen. Zij hebben altijd eene eigenaardige bekoring
op mij uitgeoefend. Waardoor die bekoring ontstond, is mij zelf dikwijls een raadsel
geweest, want grootsch van bouw of sierlijk van lijn waren in de meeste gevallen de
monumenten niet, die deze graven versierden. Wellicht was het juist die soberheid,
die mij aantrok, maar meer nog de vereering, de eerbied voor den afgestorvene, die
hier uit alles sprak. Jaren en jaren waren voorbijgegaan sinds deze dooden afscheid
genomen hadden van het leven, doch vergeten waren zij niet. En meen nu niet, dat
men dien eerbied voor de dooden alleen vindt bij de graven van hen, die reeds
gedurende hun leven bij de bevolking in hoog aanzien stonden; hetzelfde ontdekt
men ook bij de graven der eenvoudige kampongbewoners. Ook op die graven
verschijnen op gezette tijden de offers, zijn er altijd handen, die den overweldigenden
tropischen plantengroei beletten op dit terrein vasten voet te krijgen.
Welk een verschil met menig oud Europeesch kerkhof!
Vaak heeft men hier moeite noch kosten gespaard om grootsche gedenkteekenen
voor zijne afgestorvenen op te richten, alsof men hiermede te kennen kon geven hoe
groot de liefde, de eerbied voor deze dooden geweest was! Zou er niet dikwijls een
tikje menschelijke ijdelheid bij gekomen zijn? Wie weet? - Ik denk hierbij aan het
beroemde kerkhof, het Campo Santo, van Genua; grooter kermis der ijdelheid is
bijna niet denkbaar.
Na een betrekkelijk korte spanne van tijd zijn de graven vervallen, dikwijls
geschonden en niemand kijkt er meer naar om, tot eindelijk de wildernis er zich over
ontfermt en alles met haar groen kleed bedekt.
Zoo zag ik het te Bantam, zoo zag ik het later ook te Muntok en wie weet hoeveel
van dergelijke kerkhoven er nog in onzen Oost zijn, vergeten, weggevaagd uit de
herinnering.
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Drie liedjes
door P.C. Boutens
I
Oud liedje
- Ik hoorde uw zingen komen
Van over de stille kreek...
Wat hebt ge op den weg vernomen?:
Gij ziet tot sterven bleek...
Ik dacht dat gij beminden
Als dooven gingt en blinden Gij zult uw lief niet vinden:
Hij is verreisd van hier.
- Wat treedt gij tusschen ons beiden
Gelijk de schim van een droom?
Ziet gij niet aan mijn zijde
Den jongen bruidegoom?
Op stille morgenwegen
Kwam mij zijn glimlach tegen...
Wat is er u aan gelegen
Of wij verreizen van hier?
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- Wil toch uw zingen staken;
Want zwijgen is u plicht:
Zijn vader en moeder waken
Waar hij verslagen ligt.
Ten hoofdeinde en ten hielen
Zijn bleeke knapen knielen
Groetend de naakte ziele
Die is verreisd van hier.
- Wij gingen zoo kort tegader!
Het lied is nog niet uit...
Zeg gij zijn moeder en vader:
Hun zoon komt met zijn bruid...
En wilt ge ons lied niet hooren,
Stop met uw nijd uw ooren Wij zingen als tevoren
Tot wij verreizen van hier!
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II
Wereldsch liedje
Ik was een kind zoo rijk aan vreugd,
Totdat mijn hart het niet meer droeg;
Toen trok ik onder 't volk en vroeg:
Wie deelt mijn overvloed van jeugd?
Ik heb voor allen vreugd genoeg!
Ik vond niet éen tot vreugd bereid:
Zij staarden in afwezigheid
Of aan een ver en somber ding
Hun aller aandacht hing.
Ik werd een kind zoo rijk aan smart,
Totdat mijn hart het niet meer droeg:
Toen trok ik onder 't volk en vroeg:
Wie deelt den kommer van mijn hart?
Ik heb voor allen smart genoeg!
Daar was niet éen tot smart bereid:
Zij staarden in afwezigheid
Of aan een ver en heuchlijk ding
Hun aller aandacht hing.
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Toen voelde ik op mijn aangezicht
Door een gestâge hand gebreid
Het deksel der afwezigheid,
Een weefsel ondoordringbaar dicht
En zonder stoffelijk gewicht....
Nu naar het masker lacht of schreit,
Vind ik bij elk gereed bescheid
Of aan zijn minste wisseling
Het heil der wereld hing.
Zoo achter mom die lacht of schreit,
Woont nu mijn blij-en-droeve kind:
Het weinig dat hij diepst bemint,
Bemint hij heimlijk weggeleid
In ongemoeide veiligheid.
En nimmer draagt hij aan den dag
Zijn laten traan, zijn laten lach:
Den glimlach waartoe smart hem bijt,
De tranen door geluk geschreid.
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III
Simpel liedje
Bosch en heide, veld en duin
Waren onze groote tuin.
Al de bloemen van het jaar
Plukte en droeg ik de een na de aêr.
Was het niet ons jonge roem:
Iedren dag zijn andre bloem?...
Nu is veld en gaarde leêg,
Laatste blâren welk en veeg;
En mijn hart na zomers lust
Voelt hun dood als winst van rust:
Wat is bloem en blad gedaan
Nu uw oogen zijn gegaan?
Toch van alle weet ik nog
't Geurig-kleurig kort bedrog:
Voor mijn oogen die ik sluit,
Bloeit de kelk zich zuiver uit;
En zoo dikwijls als ik wil,
Is het Juni, is 't April...
Maar uw oogen die ik zag
Bloeien naar mij dag aan dag,
Die uw glimlach openscheen
Uren lang voor mij alleen
Tot ik in hun hartegrond
Slechts mijn eigen oogen vond,
Die 'k in de geheimenis
Van al oogen om mij mis,
Wier bestaan geen lust of leed,
Leven niet of dood vergeet, Hoe ik peins en zin en spied,
Lief, uw oogen weet ik niet.
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Morgenstond
door Stijn Streuvels.
De zon was al op en een heerlijk nieuwe lentemorgen geboren.
De groote kinderkamer was vol licht. In de ruimte, tusschen de vier wanden was
het licht als een tastelijk stuk doorzichtig vloeisel, dat binnendrong met geweld door
de twee groote ramen - twee hevig glanzende vakken in den schaduwwand, die er
als twee schitterspiegels tegen ophingen. Het neteldoek, dat er voorgespannen was
brak het geweld, waardoor de klaarte als door een teems getemperd en gelijkvloeiend
in de kamer openspreidde. Op de vier wanden sloeg het licht met een effen witten
glans; over het vlak der zoldering slierde het teerder, doorschijnender, dieper, met
wattige matheid. De blauwe behangsels boven het bed en het wiegje baadden in het
witte licht en bleekten het diepe blauw met een schijn van azuur uit den uchtendhemel.
Op de ronding der spannende kussentooisels, op de frommeling der lakens en sprei
schitterde en weerkaatste 't licht op dat zuiverwit als op schuimende room of op
verschgevallen sneeuw.
Heel de kamer was zoo vol licht en de klaarte was zoo fel, dat er nergens een plaats
was voor schaduw of deemster en de diepste hoeken en keerkanten zelfs, gehelderd
werden door den weerschijn van het opgepropte licht. Het was al één glans, een
evenheid van mat, gelijk bedeelde licht.
En zoo rein als het licht zelf was de morgenstilte in de kamer. Buiten floten en
schetterden de vogels wel, ze tierden vol levenslust en waren hard in de weer met
hun bezigheid, maar binnen de kamer was de reine stilte als het reine licht: te veel
en te vol - tastelijk. Licht en stilte heerschten samen, vervloeiden in elkaar en vormden
dat heel bijzondere, heel zeldzame, dat alle dagen gelijk, alle dagen verschillend
voorvalt en verloopt: de morgenstond in de kinderkamer.
Het beddetje is uit wit glazuur, éénvoudig van kleur, veelvoudig van versiering spiralen en kronkelingen, die den bouw van sponden, hoofd- en voeteinde bezetten.
Op de vier hoeken staan de vier geel-koperen appels als vier vlammen uit de lanteerns
eener staatsiekoets. Uit het gehemelte daalt het dubbele behangsel van blauw
bebloemde weefsel, dat opensplet en neerstroomt over de twee randen van het bed
in twee bundels gelijkloopende lijnen. Daar, diep in de schuimende reinheid van de
malsche wol, ligt ‘Zus’ te slapen. Geloken als eene uchtendroos is haar wezen - bloei
in rust. Als eene roos is haar wezen blozend, 't voorhoofd helder tot boven de wangen,
waar 't rood in samenvloeit; de lippen hooger rood en rond, met den beginnenden
glimlach om den mond, die stil blijft en ingehouden door de ernstige kalmte der
gelokene oogen. Over en rond het gelaat, in verwarde kronkels, de haartressen. Zoo
omkranst het groene loof en de blaren de schoonheid der meibloemen tot een tuil en
maakt ervan een lieflijk geheel.
Tot onder haren kin ligt Zus in de dekens, maar er boven, in den plooi van den
arm, houdt zij met een gebaar van zorgzame weigerheid, veilig haar pop. In haar
andere hand heeft zij haar poes. Het lijf van de pop steekt mede onder het deksel,
maar de kop met de groote ronde baloogen kijkt nuchter en koud. De poes is versleten,
de kleur er af met gummi vlekken, de oogen vergaan, de neus gatig, zij heeft de
triestige uitdrukking van een schurftig dier.
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De twee lievelingen die Zus alle dagen meêneemt naar bed, gelijken de eene, de
star lachende vreugd, die versteend is op een masker, - de andere, de ingetogen,
gelatene triestigheid, die gewend is aan onherstelbaar verdriet.
Tegenover Zus haar bed, in zijn wieg, ligt ‘Broer’ te slapen. Maar te slapen met
geweld, zoodat hij erbij zweet. Heel zijn wezen is er door ontsteken; op zijn voorhoofd
en op de vakken van weerskanten zijn neusje, perelen heel fijne druppeltjes - iets als
de uchtenddauw op het dons eener perzik. In
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zijn geweld heeft hij zich blootgesparteld en al zijn dekking ligt verwoeld, onder en
nevens hem. Broer is niet gevoelerig, hij neemt niets mede naar bed. Zijn eene arm
ligt gestrekt boven zijn hoofd, de andere beneden met een gebaar van God-den-Vader
die de wereld schept. De vuisten zijn geloken, de wenkbrauwen gefronst, en met den
ernst om den toegespannen mond, gelijkt Broer aan een held, die gevallen is, terwijl
hij zijn slag aan 't slaan was en zijn gramte nog behoudt in zijn rust. ‘Gevallen’ lijkt
hij wel, maar ‘verslagen’ niet! Zijne houding is eerder dreigend en in de strengheid
van zijn gelaat schijnt er iets aan 't werk, gereed om te herbeginnen. De slaap heeft
hem schijnbaar verrast, hij is begeven in volle kracht, overwonnen door den vaak,
dien hij niet heeft voelen naderen. De heldhaftigheid en de strenge ernst van den
knaap in rust schijnen niet gemaakt noch ongepast, want over zijn wezen straalt als
een glans, de ongerepte onschuld van het kinderlijke welbehagen. Broer s c h i j n t
't geen hij i s en nu hij slaapt, laat hij de druistigheid en 't ongemaakte van zijn aard
zien, alsof hij op en wakker ware.
Zijn peerd en zijn trompet liggen omgevallen op den grond te midden de kamer.
't Eene gelijk het andere getuigen van Broer's onzachte behandeling. Het peerd zijn
schonken zijn gekneusd en al wat uitwendigheid heet aan kop of lijf of pooten, is
afgesleten of uitgevreten als door een kanker. Het trompet is vol wreede builen en
de ronding der buizen is vol hoekigheden. Die twee dingen ook schijnen te genieten
van de welverdiende rust, dien laten, lichtigen morgen.
Broer en Zus genieten er evenveel van, het licht hindert hen niet. Geen trek verroert
op hun wezen. Zacht en kalm de eene, stuursch en streng de andere, maar in
evenwijdige regelmaat heft en daalt hun beider adem, zonder dat iets anders de diepe
stilte komt bewegen. Zoo vordert geruischloos de tijd en groeit de morgen en niemand
hoort het blij geschetter en getier van musschen en van vinken. Het licht alleen leeft
en groeit - heviger schelt het tegen 't wit der wanden, heviger tegen 't azuur der
bebloemde behangsels en schitterender flikkeren de vlammetjes op de vier koperen
appels aan het bed. Maar zie, aan den bovenhoek van het vensterraam, waardoor het
licht als een effen vloeisel naar binnen stroomt, verschijnt iets als een klodde vuur,
't is de zon zelf, een stippel van de zon! Een vurig oog dat binnenloeren komt.
Aanstonds spietst een gouden straal dwars door de mazen van het neteldoek, van
boven neer over heel de lengte der kamer. In den vensterhoek groeit de vuurklonter,
het straal verdubbelt tot een bundel, waarin opeens over heel de streep van
schittergoud, een wemeling van mierelende levelingen ontstaat, die, als uitgeworpen
stofgoud, dooreen krioelen en dartelen in stille behagelijkheid. De stralenbundel
sproeit open tot een ronde lichtvlek op den vloer; als een hevig glanzende plas
vloeigoud, die 't rood der bloemen, 't goud der blaren en festoenen op het vloertapijt,
uitveegt en onkennelijk maakt in den kring van al te hevige klaarte. Zooveel te harder
kleurt de somberheid nu der diepe tonen buiten den omtrek over de malsche wol van
't vloerbekleedsel.
De zonnestraal zelf is als een geweldige levenwekker; hij is als het blinkend
koperen klaroen, dat met schetterstoot en jubelkreet verkondigen komt de glorie van
den nieuwen dag.
Heel het raam is bijkans vol zon, als een stroom gulpt de gloed met geweld van
hitte en klaarte naar binnen. De lichtplas op 't tapijt is uitgewijd en vreet al verder 't
bloedend rood der bloemen en 't rauwe groen der loovers; in zijn omkring grijpt hij
het onderste vlechtwerk en de pikkels van Broere's wieg. Effenaan waar de zon in
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bijt, kleeft het slijm van haar gulden adem en schitteren de dingen in fonkelnieuwen
glans. Het straal klimt tot tegen den bovenrand van het bed, laat het hoekje, dat dieper
ligt, al den overkant, in de schaduw en berijdt van eerstenaf de opperste neggen der
beddelakens en dekens, herschapen effenaan tot een geweld van gestolde baren die
de wiege vullen met diepten
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vol schaduw en neggen van licht. In en door die foefeling kruipt het straal hooger
op naar Broere's blooten hals, over zijn kin en gaat er aan 't krevelen, aan 't kittelen
in Broere's open neusgaten en brandt tegen de teere slagvensters, die als dunne
rozenblaren zijne oogen geloken houden. De knaap hertrekt zich terstond, rimpelt
mistevreden het voorhoofd, wrijft onzacht en haastig 't averechtsche van den vuist
over den neus om de kitteling te dooden en dan, ineens, zonder de oogen te openen,
zonder handen of voeten te gebruiken, in zijn schijnbare slaapdronken verbijstering,
God-weet hoever en hoe diep in zijne droompaleizen verslonden, - met een
onvermoede kracht, smijt hij zich om als een karpel.... Nu laat hij de zon het bloote
van zijn rondmollig achterste zien. Hij ligt op den buik, 't hoofd achterover, 't wezen
in 't kussen geduwd, de armen onder hem, met schijnbaar ongemak, den adem halen.
Zoo slaapt hij ongestoord door.
Hij ligt als een vet melkviggetje, malsch en weeldig, zijn bloote kaken en billetjes
te warmen in de zon. Zij dreelt over zijn vel en priemt op 't achterste van zijn hoofd
in de verwarde, blonde haarborstels, maar Broer gebaart zich dood - de jubelzang
van den dageraad wil hij niet hooren.
Beveiligd onder den dubbelen voorhang van het bed, ligt Zus nu in 't getemperd
koele licht als in de zaligheid van een stil kapelletje. Al buiten ketsen de stralen wel
tegen 't gordijn; als een stortvlaag slaat de regen van goudstralen tegen de gesloten
mazen van het dakvormige, blauwe schutsel, - albinnen reuzelt amper een flauwe
weerglans en zimpert er wat goudpoeier, die in de hooge koepeling van het verhemelte
een tooverlicht doet blinken en een waas doet ontstaan van puur doorschijnend,
onzeggelijk zachte blauwsel. Boven Zus haar hoofd is het als de dauw uit een
wonderdroom, zij ligt als onder een stolp, waar 't jubelkletteren van den dageraad
getemperd wordt tot een zacht gefluister, dat haar verder wegdraagt en behagelijk
schommelt in haar droomwiege.
Nu heeft de zon haar weg gebaand tot in het tweede raam; de kamer is louter
zonnelicht, vol hevigheid, vol geweld; - de zonneschreeuw galmt; de dageraad viert
zijne intrede; de glans is geworden als 't heerlijk geluid van gouden bellen, die luider
en luider rinkelen: de dag is daar, de wereld en het leven zijn ontwaakt.
Broer kan nu 't geluid van het licht niet langer meer weerstaan, het heeft in hem
de vreugde doen ontwaken en medeen is zijn slaaplust uit. Hij steunt op de twee
vuisten, recht zich, kijkt verwonderd alover den schouder naar de zon, die hem bijt,
naar 't straal door de kamer, naar de twee lichtende ramen, die zijn blik verbijsteren.
Hij ontwaakt in een bad van licht, in een glanzend paradijs. Misnoegd knijpt hij eerst
de oogen voor al die hevigheid, opent ze weer en schiet in eenen lach. Zijn lach is
stil, zonder den luiden klank van het kinderlachen - 't is de glans nog maar der
inwendige blijheid, die zijn wezen ontluiken doet, de blijheid van 't wakker en levend
worden in die overheerlijke zonneglorie.
‘Ha!’ roept hij naar de zon.
‘Ha!’ herhaalt hij als een nuchtere, onbeholpen groet naar 't onbekende geweld,
dat hem wakker maakt.
‘Ha!’ 't is de eenige klank in 't ongerief zijner onmondige uiting. Maar in den toon
van dien klank legt hij al de schakeeringen zijner gevoelens.
‘Ha!’ roept hij en kijkt rond door de kamer om zich te verkennen. Traag, geleidelijk
maar, ontwaakt het geheugen en de vertrouwelijkheid der dingen. Nu leeft hij in de
verwondering alsof alles nieuw en versch voor hem getooverd werd; want elken

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 21

morgen nog ontwaakt hij in dezelfde nuchtere verbazing van iemand, die pas uit de
lucht valt en voor 't eerst de wereld ziet en den luister van 't nieuw geschapen licht.
‘Ha?’ roept hij, vragend nu, vorschend naar een ander leven, naar iets dat hij
vermoedt van zijn eigen te zijn en toch niet ontwaren kan. Hij verlangt iets, dat zijn
roep
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moet beantwoorden, een klank eenstemmig met den zijne.
Broer is wakker op den slag, de zon ontwekte hem en nu zit hij wakker als een
bliek; - zijne oogen zijn helder als 't water uit de bron, zijn haar staat verborsteld,
maar dat weet hij niet. De rechter wang, waarop hij 't laatst gelegen heeft, is ontstoken,
zij gloeit en bleust veel meer dan zijne linkere, maar hij voelt er niets van. Zijne
houding is drollig, maar daar geeft hij niets om. Van bloot zijn of gedekt, heeft hij
geen besef, de warmte gloeit over heel zijn lijf en nu, lijk gister, kruipt hij stovend
uit zijn wieg, gelijk een kuiken uit het ei.
Hij buigt zich over den rand zijner wieg en ziet zijn peerd liggen, dat gekneusd is
en gehavend aan kop en pooten.
‘Ha!’
Hij ziet zijn verfomfaaide trompet.
‘Ha!’
Den blozenden appel, waarin hij gisteravond gebeten heeft en dien hij daarna
weggooide.
‘Ha!’
Al nieuwe kennissen, die licht ontsteken in zijnen geest. Hij schijnt na te denken,
of er nog iets is op de wereld, maar heeft het gauw opgegeven. Hij stelt zich rechtop,
leunt de handen op den rand der wieg en ter verpoozing begint hij zichzelf te
schommelen. Stil eerst en van langs om harder. Hij lacht in zijn eigen, geniet van de
deugd.
‘Ha! Ha! Ha!!’ Nu weet hij het! Nu heeft hij ontdekt 't geen hem ontbrak. Zus, die
te slapen ligt in haar blauw kapelletje, Zus!
‘Ha! Ha!’ roept hij luider, ongeduldig reeds omdat ze niet roert, omdat ze zijn roep
niet beantwoordt.
Hij stelt zich rechtop, de beenen wijduit, geschraagd als een schipper in zijn schuite
- aarzelend om recht te blijven op den onvasten stand van kussens en dekens. En als
hij stand gevonden heeft, doet hij zijn wiege schommelen meer en meer.
Zus roert niet, ze slaapt.
Broer laat zich voorover vallen, gestrekt naar den kant; reikt met den arm naar 't
bed, dat hij bij elke schommeling te grijpen krijgt, bijna, maar hem telkens weer
ontsnapt! Met een forscheren zwaai en een meegeven van heel zijn lijf, doet hij de
wieg overhellen en eindelijk houdt hij een vendel van 't beddegordijn gekaapt. Nu
zal hij niet meer lossen! Hij trekt toe, werkt zich vooruit, als een kikvorsch kruipt
hij, met de knieën grijpend, over den rand, zijn wieg uit en het bed in.
‘Ha! Ha! 't Is dag, Zus,’ schijnt hij te willen zeggen, ‘ik ben hier.’
‘Ha! Ha!’ snauwt hij nijdig. ‘Gij leelijke slaapratte, staat op!’
Zijne tong blijft weerbarstig, maar de uitdrukking van zijn gelaat zegt al wat hij
wil en teekens en gebaar volmaken het overige.
Hij zit wijdbeende op de knieën en als de veroveraar, die zijn plaats heeft
ingenomen, begint hij onverschrokken de dekens weg te trekken. De poeze-kat en
Fiete-de-pop krijgt hij in 't oog; die oude gekenden, waarmede hij meer te doen had,
boezemen hem niet 't minste ontzag in, - hij stelt zich aan als een dwingeland en pakt
Poes eerst en Fiete daarna, rukt ze bij den kop, en gooit ze onbarmhartig alover zijn
hoofd, waar 't vliegen wil.
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Zus loost een zucht en een pijnlijke trek komt op haar wezen, omdat haar rust
gestoord wordt. Met een gekreun keert zij zich weg, doch opent de oogen niet en wil
voort slapen
Niet te doen! Dat staat Broer in 't geheel niet aan - als hij wakker is, onderstelt hij
dat alles wakker zijn moet. Hij wil aan Zus den nieuwen dag verkondigen; hij kan
niet verdragen dat ze daar ligt lijk dood, terwijl hij levend is; hij wil leute maken,
gerucht en vooral wil hij haar stem hooren; hij wil dat ze de oogen opene en hem
aankijke; zij moet met hem spelen! In heel zijn wereld kent hij niemand tenzij Zus,
met Zus kan hij spelen en vechten; Zus kan loopen en gaan; Zus kan alles zeggen
wat ze wil; Zus kan lachen en schreeuwen - ze kan kouten! Dat kouten vooral staat
hem aan; hij begrijpt al wat
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ze zegt en hij verkeert in den waan, dat zij ook al zijne woorden verstaat, al 't geen
hij met ongerief van klanken uitbrengt. Zus slaapt te lang naar zijnen zin; Zus moet
wakker worden. Maar hoe of wat moet hij doen? Hij weet geen raad. Hij zit
wijdbeende op de knieën en denkt na. Zijne handen hangen onbesloten, zijn wezen
staart ernstig, den kin op de borst, somber naar Zus, die als een ziellooze pop daar
ligt zonder leven.
‘Gheu! Gheu!’ Hij knort als een zwijntje, ontevreden: ‘Gheu, gheu!’
Ineens, teneinde zijn geduld, buigt hij zich voorover, grijpt Zus met de eene hand
bij den neus en met de andere een tresse haar en trekt onzacht, terwijl hij kwaadaardig
op de tanden bijt.
Zus slaakt een pijnlijken kreet en als ze de oogen opent, staan ze vol tranen van
de pijn.
Broer heeft de handen gelost en ziet verbouwerd, verlegen, duwt den kin dieper
op de borst en trekt de wenkbrauwen hooger op, met een uitdrukking alsof hij een
onduidelijk besef had, dat hij kwaad heeft gedaan. Zijn lodderlijke blik en zijn
gespannen pruilmond dreigen in weenen over te gaan.
Zus is verrast door het hevige zonnelicht, dat de kamer vult als een brand; hare
oogen zijn er verbijsterd door en ze staart knipoogend den dwingeland aan, die vóór
haar, tegen het licht, op de knieën overeind staat. Maar 't zonnelicht is haar ook de
blijde boodschap - ze voorvoelt den dag, dien ze te goed heeft, met al de vreugden
die er aan vast zijn en 't zicht van Broer, die al kwikwakker uit zijn wieg is gekropen,
doet haar gauw 't verschot en de pijn vergeten en ze is aanstonds blij gestemd.
‘Broere!’ groet ze minzaam. ‘Broere!’ klinkt het als een dreeling.
‘Da-da!’ haast Broer zich te antwoorden, blij om de gemakkelijke en haastige
verzoening. En plots de druistigheid van zijn aard afleggend, in een ongedwongen
gebaar, uit dagelijksche gewoonte ook - steekt hij met een drollige uitdrukking van
verteedering, zijn kopken vooruit en nuchter weg houdt hij de wang gereed....
Zus strekt zonder aarzelen de armen uit, heft zich naar hem toe en zoent Broer op
beide wangen.
‘A-ah!’ zucht Broer heel diep, heel plechtig en goed gemeend. Hij is aangedaan
door eene opperste behagelijkheid en blijft een stonde stil zitten, als 't ware om de
deugd na te smaken.
‘Da-da!’ herhaalt hij welgezind en onbehendig, lutsvoetig klavert hij nu recht op
de beenen, staat en trappelt op 't onvaste van het kussen, dat hij wegzinken voelt
onder den druk van den stap. Eens dat hij zich geplant weet, strekt hij de armen uit,
kijkt rond, knotert iets, dat hij niet zeggen kan, doet alsof hij iets beginnen wil.... en
plots, als bij een inval, keert hij zich naar de zonnige vensters, strekt zich uit als een
haan, die 't geradig vindt den jongen dag te groeten, en kraait. Broer kraait luidop
zijne vreugde uit en laat zich dan vallen van plezier. Nu begint het spel. Zus wil hem
nog paaien: ‘Ventje ga-je niet meer slapen?’ vraagt ze bezorgd. Maar als Broer beslist
den kop schudt, neemt Zus het spel aan en kletst en kittelt Broer op de bloote billen.
Broer schatert het uit en stampt en wentelt.
‘Broere, braaf zijn,’ vermaant Zus.
Zus is twee jaar ouder dan Broer, ze kan alles zeggen wat ze wil en ze weet hoe
ze met voorkomend vragen stellen en antwoorden plaatsen in Broers naam, door hem
verstaan en begrepen wordt. Ze is bewust alzoo van haar meesterschap en
meerderheid; ze wil toezicht houden, moedertje spelen en Broer voorzichtig en kalm

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 21

in alles de les spellen; ze zegt hem wat hij doen en laten moet en dreigt hem en bekijft
hem om zijn druistigheid, steekt daarbij haar vingerken op en fronst de wenkbrauwen.
Broer luistert er naar, gebaart dat hij begrijpt, antwoordt met een instemmend ‘ja-ja’,
of een verstandelijken ‘gheu’, maar meestal gebaart hij niet te verstaan en voert uit
't geen hij in den zin heeft, onbekommerd om Zus haar vermaningen.
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‘Stouterik! Ge moet stil liggen!’ gebiedt zij. Zus wil orde houden in haar bed en
beoogt een rustig en stil spel, iets als ingebeeld koets rijden met deftige rijke lieden.
Maar Broer laat het zijne hielen hooren, - hij heeft het anders op. Van orde en
afgesproken schiksels heeft hij geen 't minste besef. Hij wil de leute in haar simpelsten
vorm, zonder meer. Hij laat Zus maar zeggen, hij blijft zwemmen als een visch in
de donzigheid der wollen dekens en hij vraagt of ziet niet waar zijn kwispelende
beenen terecht komen. Zijn meeste plezier is: rechtop te klaveren, zich te laten vallen
en daarna weer op de knieën, om de veeren te doen wippen.
Plots doet Zus een gebaar van verschot.
‘Moeder komt!’ zegt ze en grijpt de dekens en duikt zich. Broer kent dat spelletje!
Gedreven tot naäpen, snapt hij ook een vendel van 't deksel, trekt het boven den kop
en blijft gedoken, dicht tegen Zus aan. Daar ligt hij te loeren, de oogen als twee
sterren, vol deugnieterij, in afwachting, gebarensangstig, naar 't geen gebeuren zal.
Gebarens!.... want, dat moeder komt, daar gelooft hij geen zier van, hij heeft het
al meer ondervonden, maar 't spelletje staat hem aan.
Broer kan het alevenwel niet lang uithouden - moeder komt niet en welhaast vindt
hij het te bang onder de dekens en kruipt er weer uit.
‘Gaan we opstaan?’ vraagt Zus.
‘Nie-nie!’ roept hij en schudt driftig het hoofd.
‘Gaan we buiten gaan spelen, met 't schaapje?’ hervraagt Zus.
‘Ja-ja!’ roept hij, plots instemmend met de nieuwe vondst.
En hij is gereed.
Zus eerst kruipt het bed uit en staat in haar lang, neerhangend, witte slaapkleed
met de bloote voeten op het vloertapijt. Ze gelijkt het oudste dochtertje van koning
Karel I, zooals het geschilderd staat, stokstijf, op oude, goud-omrande tafereelen.
Zij weert de loshangende haartressen van vóór de oogen en zachtjes gaat ze tot bij
't venster, waar de zonnebrand haar omlaait en haar doorzichtig maakt als een watten
beeld op een gouden grond.
Broer is blijven staan, rechtop, de beenen wijd open, in bedenking, onbesloten
nog hoe hij er uit geraken zal en hoe hij 't moet aanleggen om op den vloer te komen.
Hij keert zich eindelijk 't achterste voor, legt zich op den buik, werpt de beenen van
't bed. Maar gelijk hij daar hangen blijft en geen grond genaakt, waant hij zich
tusschen hemel en aarde, in de ruimte, wordt verlegen en begint te kreunen.
Dan snelt Zus hem ter hulp, omgrijpt zijne lenden en helpt hem zachtjes op den
grond. Broer staat in zijn baaitje, dat hem al onder, halfwege tot aan de knieën komt
en waaruit alboven, zijn hals blootkomt en zijn armen uitpuilen. Het is hem
schrikkelijk ontgroeid, maar hij weet het niet. Hij beziet zijn bloote voeten, scherrelt
de teenen open en lacht om de kriebelende welligheid van het wollen tapijt. Hij
stampt om de deugd te voelen en gaat aan 't loopen met sprongjes en huppelt gelijk
de kalvers en veulens het doen, die buiten komen en zot zijn van welgezindheid.
Zus heeft haar pop gevonden die wijdbeende, overleden lag nevens de poes.
Weigerlijk houdt ze haar lievelingen in den arm en spreekt ze aan met zoete woorden.
Broer ziet zijn afgejakkerd peerd en zijn gebroken trompet, maar met minachting
laat hij die dingen als onnuttigheden, liggen. Al zijn vermaak heeft hij voor 't
oogenblik in zich zelf en hij schijnt niet te bekomen van de bewondering zijner
voeten; hij neemt ze voor iets dat niet van hem is, zet zich neer om ze van naderbij
te bezien en overtast ze één voor één.
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Met dat roze baaitje, dat eerder zijn lijf bloot laat dan bedekt, gelijkt hij een rollende
minne-godje, dat schalk en onbevangen te spelemeien zit in het zonnelicht.
Zus vindt dat het tijd wordt.
‘Kom,’ zegt ze, rekt zich op de teenen om de klink der kamerdeur te lichten, opent
ze
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en treedt zwijgend en statig, bezorgd om haar pop en haar poes, de lange gang in,
die vol schaduw is. Zij treedt recht naar de opening van de trap, waardoor het
zonnelicht uit de benedenplaats, als een stralenbrand naar boven spettert.
Broer doet de doortocht van de gang naar de trap huppelend en met vreugdig
geschater.
Als een beeldeke in heur statig lang gewaad daalt Zus de trappen af. Omschenen
door het hevig zonnelicht gelijkt ze een engel, die langs de ladder van Jacob uit den
hemel neer tot de aarde daalt.
Broer waagt het niet om statig neer te dalen en zijne houding heeft niets
engelachtigs. Niet 't minste bekommerd om zeegbaarheid, met den stouten durf der
heel rein- en onschuldigen, keert hij zich achterwaards, scherrelt de beentjes wijd
open, houdt een bovenste trap met de handen, tast naar een onderste met de voeten,
en zoo schrankend, trap voor trap, eerselt hij naar beneden. 't Duurt lang, maar hij
vordert toch en die achterwaardsche klavering doet hij met genot, want t'halven
gekomen, waagt hij het, zich op te richten, grijpt twee stijlen van de leuning en steekt
er den kop tusschen om te zien naar Zus, die al beneden is en door de voorzaal
wandelt.
‘Ai-ai!’ kraait hij en om den klank zijner stem te hooren, die galmt door de ruimte,
herhaalt hij luider: ‘Ai-ai!!’
Maar hij wordt gewaar, dat Zus hem voor zal zijn en gemeenstig herneemt hij zijn
klavering naar beneden. Op de laatste trede staat hij recht, keert zich voorwaards en
hij waagt het in een sprong platvoers te geraken. En nu gaat het pletsend met de
bloote voeten over het koele marmer der voorplaats, bezijds den wollen looper, die
te midden de streep trekt over den vloer van ends ont ends de trapzaal.
Zus staat al in de opening der dubbele deur, die uitzicht geeft op het terras al den
zonnekant. Zij staat er kalm uit te staren over den hof, waar het groene grasperk, de
bloembedden in verscheidenheid van bloei, baden in den gloed van den heerlijken
zonnigen uchtend. In de verte, waar de vogels kermis vieren, pralen de hooge boomen
in een waas van doorzichtig met zilverglans bepoeierde blauwe nevelsluiers. Over
het perk spelen witte en bonte vlinders en zoemen de bietjes....
Broer komt plots uit de koelte der voorzaal in de warmte bij Zus. Hij voelt de
zonhitte op de tichels, hij trappelt mijde en roept verrast: ‘Hè-hè!!’
Maar zoo gauw hij gewaar wordt dat 't niet erg is en niet ‘bijt’, komt hij toegeloopen
tot tegen de wering, kijkt op, nijpt de oogen toe en steekt de twee armpjes uit om de
zon te grijpen. Hij wil de zon! en schreeuwt. Toen ontwaart hij het lammetje, dat
ginder rondhuppelt en graast op de bedauwde weide. Zijn lammetje! ‘Hè-hè!!’ roept
hij in vervoering, maar 't lammetje kijkt niet op. De daad bij 't gedacht, gelijk altijd,
ontstaat de begeerte bij Broer, onweerstaanbaar, om te krijgen 't geen hij ziet.
Weerom strekt hij de armen uit en grijpt in de lucht en als hij op den stond niet
voldaan wordt, zet hij zijn keel open en schruwelt zijn verdriet uit en zijn gramte.
Maar toen grijpen onvoorziens twee armen onder zijne oksels en spartelend en
schreiend van wanhoop wordt de knaap, als een bezetene, binnen gedragen.
Zus volgt gewillig, stil, schijnbaar getroffen door medelijden, in gedachten. Zij
bedenkt wellicht de ongestadigheid en de aanmatiging van den knechtejongen, die
haar broer is....
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In de keuken galmen nog een tijd lang Broer's noodkreten; wat later verandert het
weer in vreugdegeroep en in schateren. De twee zitten te pletsen en te speiten in 't
water der badkuip
Als ze aangekleed zijn en hun melk en boterhammen binnen hebben, gaan Zus en
Broer gezamenlijk er op uit, onbekommerd, onverschrokken, stil, peinzend, elk
volgens eigen aard. Op goed geluk zullen ze, na dien stillen morgenstond, door dik
en dun nu, het leven van den nieuwen dag beginnen.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 21

51

Tooverlantaarn
door Ina Boudier-Bakker.
Met stramme pasjes ging de oude heer de stoep op, belde aan.
Het was fijn koud, en hij trampelde ongeduldig, nu hij niet als gewoonlijk dadelijk
werd opengedaan, terwijl toch uit 't huis gelach, stemmen hem tegenklonken; en zijn
rechterhand kreukte ritselend het rose vloei, waarin 't cadeautje voor 't jarig kleinkind
was verpakt.
Eindelijk, hij had net ten tweeden male, en nu ongeduldig de bel geluid, schuifelden
snelle stappen aan, werd de deur haastig opengetrokken; en het gezicht van de tweede
meid keek wat verschrikt hem aan.
‘Oh, meneer! Hebt u soms twéémaal gescheld? Ik heb 't heusch niet gehoord....
Wacht, uw jas....’
Handig gewend lichtte ze hem den pels, die te zwaar haast scheen voor 't broze
lichaam, van de schouders.
‘Achter, Anna? Achter zeker, hè?’
‘Jawel, meneer.’
‘Ik vind den weg wel,’ wenkte hij wat korzelig afwerend, toen zij hem wilde
voorgaan.
Hij liep nu, heel oude man, blij dat hij zich een oogenblik voor niemand hoefde
op te houden, wat onvast met voorzichtig gezette pasjes over den dikken looper, het
kleine, kale hoofd beverig, de smalle schouders gebogen.
In de gang reeds herkende hij stemmen: dat was Jeanne, dát de kleine jarige, dát
Eva.... er waren blijkbaar veel menschen, want nu roesden allerlei stemmen dooreen
- eventjes glimlachte hij, en zijn rechterhand zocht haastig of zijn das recht zat,
betastte even den zijden zakdoek in den borstzak. Want hij kwam wel voor 't jarig
kleinkind, maar feitelijk toch was dit bijzaak - een reden. Hij kwam, in popelend
verlangen, omdat hij zoo'n verjaarsvisite met al die jonge vrouwen, vriendinnen van
Jeanne en van zijne andere dochters, allergenoegelijkst vond - hij kwam vooral, om
geur te maken met zijn keurige modieuse kleeding, zijn galante conversatie.
En wat kindsch-ijdel, voelde hij zich vandaag bijzonder tiré, met een nieuwe das
van een zeer ongemeene nieuwe kleur....
Toen Mijnheer Carmaas bij de deur genaderd was, verstomden plots de stemmen,
werd het zóó stil, dat hij even verwonderd stilstond. Slechts ééne stem, zacht en
onduidelijk, bleef te hooren.
‘Hé.. wat was dat?’
Dan, het pakje wat heffend, een lachje van minzaam schalks doen om den
onzekeren mond, klaar, luide en blijde begroetingen in ontvangst te nemen, deed hij
de deur open.
Hij schrok.
Opeens, hij zag niets meer - h i j z á g n i e t s - hij stond in 't donker - wat wàs
dat?! En in verwarring om dit onverwachte, niet vlug van begrijpen meer, doodelijk
ontsteld, dacht hij aan een ongeluk.... blind.... tastte zijn sidderende hand wild om
zich heen....
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Dàn, viel voor hem een zwak lichtschijnsel vanuit de gang, deed hem kalmeeren,
begrijpen dat de kámer donker was.... maar toch stond hij nog weifelend verslagen
tegenover dit ongedachte, wist niet uit den weg te komen.
Voor hem hoorde hij nu weer plotseling zacht stemgeroes, verschuiven van stoelen,
en een stem, die van Jeanne, zei: ‘Pas op, Papa, weest u voorzichtig, 't is donker.’
't Was stikdonker.
De oude heer, denkend aan een grap, werd over zijn schrik heen, kwaad.
‘Wat - wat scheelt jullie?’ stotterde hij, in zijn drift om zijn mislukte entrée de
chambre, al zijn wereldsche bonhomie vergetend, - geheel de pruttelige, korzelige
oude man, die hij thuis was.
‘'t Is tooverlantaarn-vreugd, Papa; wacht, blijft u daar even stilstaan, ik zal een
lucifer aanstrijken, dan kunt u een stoel vinden. Zoo.... hebt u hem? We moeten nog
even doorgaan, anders wordt het te laat voor de kleintjes.’
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Iemand greep zijn hand, voerde hem naar een stoel, dien hij nog steeds niet zag.
Hij zat. Zijn cadeautje nog in zijn hand. En vond 't een slechte grap.
Zijn oogen, eindelijk wennend nu, onderscheidden voor 't eerst het verlichte doek
rechts van hem, - hij ontdekte dat hij half met zijn rug er heen zat - en het rijtje
kleuters op stoelen er voor, Eddie's verjaar-visite, in roerlooze aandacht de voorstelling
volgend.
‘Papa, ik kan m'n functie als vertooner niet neerleggen om u te begroeten,’ kwam
een stem uit de voorsuite. Hij herkende de stem van Berger, zijn schoonzoon.
‘Nee, nee, laat maar,’ wuifde mijnheer Carmaas met ongezien gebaar.
Hij speurde nu rechts van zich een tafeltje en voorzichtig legde hij daar het
cadeautje neer, satijnen doos, gevuld met confituren, voorwerp méér gekocht tot
vertoon van eigen exquisen smaak, dan tot voldoening van het jarig kleinkind.
‘Toover nou dóór!’ riep een ongeduldig hoog stemmetje voor 't doek, dat een
oogenblik was leeg gebleven. Er klonk een goedig lachje van een mannenbromstem
uit de achterkamer, en onmiddellijk nu verschoot op het witte vlak een reeks kleurige
poppen, waarbij Jeanne fantastische bijzonderheden meedeelde.
Meneer Carmaas, zich nu weer gansch verlaten voelend van iedere belangstelling,
ging wat gemakkelijker leunen in zijn stoel; langzamerhand begon hij meer te
onderscheiden.
Op de canapé zat blijkbaar Hermine, zijn jongste dochter, met haar vriendinnetje
Betty de Leeuw, een piepjong, pas getrouwd vrouwtje - dat had hij daareven in een
lichtflits gezien. Naast hem zat zijn andere getrouwde dochter, Eva - maar aan den
overkant van de tafel, daar zat nóg iemand - een vrouw - wie was dát? In 't donker
werden honneurs niet waargenomen.
Een enkele maal zei een wat gevoileerde, gedistingeerde stem uit die richting een
paar woorden - een gefrutsel van zijden rokken trof zijn geoefend oor - oh, het
prikkelde het oud-heertje bovenmate, dat hij daar maar tot stilzitten en zwijgen
gedoemd was, en niet zeggen kon zijn luchtige courtoisie, neen, maar zelfs niet zág....
Hij wilde het Eva niet vragen in korzelig verwijt, dat zij daar zat in plaats van die
onbekende - Eva, vervelend en dom - overigens kon 't hem niet schelen, dat zij er
was - maar 't deed hem onaangenaam aan Hermine hier te vinden; Hermine, zijn
jongste, die met hem woonde, hem streng onder appèl trachtte te houden. Hij had
uitgerekend, dat zij wel vroeg zou gaan, daarom was hij eerst tegen vier uur gekomen,
dat ze elkaar misten - vandaag scheen alles wel in de war te loopen voor hem.... En
wanneer in 's hemelsnaam zou dit vertoon eens ophouden?
Een slaperig gevoel beving hem, in die donkere, warme kamer, waar hinderlijk
scherp voor zijne verzwakte oogen de lichtbeelden voorbijschoven..... hij dutte bijna
in.....
‘Amuseert u zich bij deze onverwachte komedie, meneer Carmaas?’ zei plotseling
een spottende stem, vlak naast hem.
Hij schrikte klaar wakker nu - hij wist niet hoe lang hij had zitten soezen, of had
hij werkelijk geslapen? Hoe lang zat deze dan hier, naast hem - hij had, in de stellige
meening dat Eva daar zat, in zijn verveeld stilzwijgen volhard.
Hij schokte overeind, boog hoofsch lachend, vergetend dat toch niemand dit kon
genieten.
‘'t Begint nu plotseling interesse voor me te krijgen, nu ik zonder dit te gissen,
merk welk een lieve buur ik heb.’
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‘Kunt u dat zien, in 't donker?’ fluisterde de onbekende coquet, zich amuseerend
in deze verveling met dat gek-oud heertje.
‘Wij hebben gelukkig nog ándere zintuigen dan 't gezicht.... als we niet kunnen
zien, wordt ons gehoor dubbel scherp, ráden we ook bij intuïtie de bekoring, die onze
oogen helaas onthouden wordt.’
‘Dat lijkt me sterk! Waarom dan hebt u niet dadelijk gemerkt, dat ik naast u zat?’
‘Ik meende.... toch eerst.... Eva....’,
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stotterde hij in de war. Had hij zich dan zóó vergist? Neen, onmogelijk.
‘Eva zit dáár, aan de tafel,’ lachte zij, zich vermakend met de poets, die ze hem
gespeeld had, door ongemerkt tusschen de onergdenkende Eva en hem in te schuiven,
onder voorwendsel daar beter te zien.
Hij zweeg even, verbluft. Toen: Neen, hij wist het zeer goed, Eva zát naast hem.
O, maar dán - had zij, de onbekende, dit met opzet gedaan - allerliefst! Maar wie
was het? Als hij haar werkelijk al eens ontmoet had, wilde hij niet weten, dat hij haar
niet herkende; integendeel moest het schijnen, alsof zijn geheugen op dat punt, zelfs
onder omstandigheden als deze, hem nooit in den steek liet. Hij boog zich voorover,
voorzichtig pogend een lichtstreep te ondervangen - té dicht boog hij zich....
‘Even pauze, dames en heeren! Vijf minuten maar!’ riep Berger en, tegelijk draaide
Jeanne het licht op.
Mijnheer Carmaas schokte bliksemsnel recht, zich pogend te herstellen in 't felle
licht, dat hem bijna gansch verblindde. Maar 't mocht hem niet gelukken, en Hermine's
scherpe blik zág hem, knipperend met zwakke oogen, en idiotig-grijnzenden mond,
en naast hem de mooie Ferry Lamoine zich afwenden met nauw verbeten lachje.
De oude heer, na zijn schrik en daarna van blijde verrassing, was een poos stil.
Wát? Ferry Lamoine, dat pikante, mooie vrouwtje, hoe kwam die hier, ze woonde
toch in Brussel? Gelogeerd zeker - waarom hadden ze hem dat niet eens eerder
verteld!
De kleintjes waren dadelijk van hun stoelen gegleden, verspreidden zich tusschen
de groote menschen, begeerig naar taartjes en limonade. Er waren twee buurvriendjes
van Eddie, broertjes van vier en vijf, blonde jongetjes met grappige, fijne stemmetjes
- dan Corretje van Dalen, een kleuter van drie, bedeesd zoet kindje, heel donker van
haar en oogen, in haar wit kanten jurkje - en Henk, een dikke jongen van vijf, die
het meest lawaai maakte van allemaal.
Eddie, bazig in 't bewustzijn van hoofdpersoon op het feest, drong driftig door
naar Grootpa, en haar ruwe, kleine vingers scheurden zonder ontzag het gesatineerd
papier, besmoezelden in een oogwenk, bij 't ongeduldig openen van de doos, de wit
en paars fluweelen violen, die wonder van smaak, het deksel sierden.
In de algemeene verwarring en drukte lette niemand de buitengewone elegance
van het cadeau op. Eddie, de mooie deksel omgekeerd op tafel latende in gemorste
frambozen-limonade, de doos in haar arm geklemd, holde naar haar vrindjes.
‘Kijk zeg, van Grootpa! Hier die mag jij - lekker?’ en ze propte in het fijne mondje
van den oudste der twee broertjes de groote, groene pruim uit het midden.
Jeanne zag het, schudde even het hoofd, terwijl ze Hermine aankeek.
‘Wat een onpractisch cadeau van Papa! Was er nu niets anders voor een kind?’
En vermoeid ging zij zitten, keek rond in de niet groote kamer, waar het propvol was
van menschen en kinderen.
Zonder Hermine had ze het nooit klaargespeeld, dacht zij, zwak vrouwtje, wie het
druk gedoe van eigen kinders al te veel was. ‘Ja wat was Hermine toch altijd lief in
die dingen, en dat voor een meisje als zij, die studeerde, toch al vrouwelijks wat er
aan was, al leek zij dikwijls bits en scherp - och maar, haar leven thuis ook met Papa,
op háár kwam het neer - zonde, als die niet trouwde, ze was toch mooi genoeg - maar
zoo gesloten altijd - of ze het zelf wél verlangde, 't leek dikwijls van niet....’
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Jeanne, met even een behoedenden greep naar 't driejarig Corretje, dat, op twee
voetkussens balanceerend, met dorstige lipjes van haar limonade dronk, keek
verteederd naar haar jongste zuster.
Het groote meisje, de strenge, grijze oogen verzacht, bemoeide zich uitsluitend
met de kinderen. Ze trok Eddie, zoo sterk en ruw als een jongen, van het teere Corretje
af, en leerde Henk hoe hij het hardst de vreese-
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lijkste geluiden kon uittoeteren op zijn hoorn, in stil leedvermaak om de barstende
ergernis van den ouden heer, die zijn eigen woorden niet kon verstaan.
Eindelijk, onder aanvoer van nieuwe taarttjes, kwam er wat stilte, en mijnheer
Carmaas vond 't oogenblik gekomen, om de aandacht, die al te lang aan de kinderen
was geschonken, te vestigen op zijn persoon.
Hij sprak nu vriendelijkjes wat met Betty, die juist in zijn buurt stond; nieuwsgierig
beglunderde hij het piepjong mevrouwtje, dat als vriendinnetje van Hermine hem
nooit belangwekkend had toegeschenen. Zoo'n echt Hollandsch droog wit en rose
kind, vond hij altijd. Nu, met een nieuwe schuchtere waardigheid in haar optreden,
boeide zij plotseling zijn aandacht.
‘Kom, meneer Carmaas,’ zei Ferry Lamoine, ‘weet u niet eens wat te vertellen, u
weet altijd wel iets aardigs.’
Hij glimlachte gevleid, zag niet den spotglans in haar oogen - en té haastig bijna
kwam hij voor den dag met het Fransche raadsel, wel waarlijk voor deze gelegenheid
bewaard.
‘Quel est le roi, qui chante le mieux?’ Hij lanceerde het, fier op zijn uitspraak, en
een oogenblik lukte het hem de algemeene aandacht te ondervangen. Want ook de
anderen, eventjes benieuwd, luisterden en dachten.... Maar mijnheer Carmaas zag
alleen maar Ferry Lamoine, die, zonder een spoor van nadenken, hem met haar
glimlach bekeek.
‘Och, zegt u 't maar,’ zei Betty.
‘Le roi d'Italie, parce qu'il est maître de Savoie.’
‘Héél aardig!’ riep Berger, die hem al een week geleden in het Handelsblad gelezen
had, - en Ferry losjes zei:
‘Ja, heusch nogal aardig gevonden.’
Betty lachte een beetje dom, begreep 't nog zoo gauw niet.
‘Onthoudt u die nu zoo maar allemaal, of maakt u er een verzameling van?’ vroeg
Ferry.
‘Neen, neen, neen -’, verweerde hij zich, bijna blozend, - ‘een verzameling, foei,
't idée, - neen, wat mij zoo bij toeval eens in mijn gedachten schiet, - en ik durf
zeggen, mijn geheugen is stérk....’
‘Op dat ééne punt dan toch maar, meneer Carmaas, want om oude kennissen te
herkennen....’
‘O maar pardon! Ik hád u herkend, reeds aanstonds - uw stém....’
Zij lachte hem vlak in zijn gezicht uit, maar zijn zotte ijdelheid verstond het niet
- en hij wilde zich niet bekennen, dat de conversatie met de bijdehande schoone hem
afmatte....
Zij keerde zich af en ging naar Jeanne toe, die aan 't ander eind der kamer stond,
en juist vermoeid Berger een wenk gaf toch weer te beginnen - 't werd zoo laat - en
zoo druk.
‘Kom, jongens!’ riep Berger, ‘allemaal op je post, hoor! 't Gaat weer beginnen.’
Weg stoven de kinderen, holderdebolder zich dringend en wringend tusschen
stoelen en menschen door, tot ze, één en al bewegelijkheid weer zaten op 't rijtje voor
't doek.
Mijnheer Carmaas, een oogenblik in beslag genomen door Eva, hoorde niet hoe
Ferry zacht tot Jeanne en Berger zei:
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‘Zeg, jullie gaan weer beginnen, dan zeg ik jullie nu vast maar goedendag - ik
verdwijn dan straks wel ongemerkt - ik wou alleen nog even die foto van Wim zien,
die heb je me beloofd.’
‘Goed, dan zullen we die het tweede doen,’ zei Berger.
‘Adieu dan, en dank voor je bezoek,’ knikte Jeanne vriendelijk, terwijl zij zich
alweer naar haar plaats bij de kleintjes spoedde.
‘Menschen, menschen, 't licht gaat uit!’ waarschuwde Berger.
Betty nam haastig afscheid, en vlug glipte Ferry op haar oude plaats.
Het rumoer der kinderen was plotseling gestild, nu de beelden, ditmaal korte op
zichzelf staande voorstellingen, in kleurige verscheidenheid zich weer rijden voor
hunne oogen. Maar ze waren druk, ongedurig geworden in de pauze; 't voldeed hun
niet meer en één verstoutte zich te roepen:
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‘Nou weer een lange! Dat's veel mooier!’ waarop ze allen, opgewonden, begonnen
mee te zeuren: ‘Nou weer zoo'n lang verhaal! Hè, toe, meneer, doet u nou weer zooals
die éérste waren!’
‘Dan maar eerst Ferry's foto, als deze gedaan zijn, en dan “de kinderen in 't bosch”,’
zei Jeanne tegen Berger.
Het oproerig rijtje werd weer rustiger in tevreden verwachting.
In 't veilig donker, dat hij met vreugde nu ontvangen had als een goede vriend,
boog mijnheer Carmaas zich over naar Ferry.
‘Zóó is 't wél zoo goed,’ fluisterde hij beteekenisvol.
Ze lachte, het kirrend, half spottend, half aanmoedigend lachje, dat hem zoo
prikkelde; maar zijn aandacht werd afgeleid door wat nu op 't doek verscheen: een
jonge vrouw, Ferry, languit liggend in een rieten stoel, de armen boven haar hoofd
gevouwen; een klein krulharig hondje op haar schoot.
Ze klapten allen luid. ‘Aardig, alleraardigst!’ klonk het van alle kanten, en mijnheer
Carmaas, de oogen geboeid door 't beeld vóór hem:
‘Dit in bezit te hebben, moet ik mijn schoonzoon benijden....’, fluisterde hij.
Zij antwoordde niet. In 't donker stak zij de spelden in haar hoed steviger, trok
haar boa over haar schouders; bij die beweging raakte zij even de mouw en de hand
van mijnheer Carmaas.
Hij bleef een oogenblik stil zitten - verrukt. O, die vertooning moest nog maar
lang voortgaan.. 't Was een even ongedacht als zeldzaam pikant avontuur.
Daar plotseling was er een rumoer - er viel iets om op de tafel, en haastig schoten
donkere gedaanten toe, bewogen door elkaar.... stoelen verschoven....
‘Gebroken?’ riep Jeanne er tusschen.
‘Nee, 't schijnt een leeg glas - hoe 't viel, begrijp ik niet....
Begreep niemand.
Even tikte, bijna onhoorbaar, de kamerdeur in 't slot.
Mijnheer Carmaas had in de verwarring wel Ferry naast zich gemist - hij wachtte
wat verontrust - nu echter, alles tot rust gekomen, voelde hij haar weer naast zich
neerzitten.
Jeanne vertelde.... van 't jongetje en 't meisje, die den weg in 't bosch hadden
verloren.... en de kleintjes, geheel weg in ademlooze belangstelling, volgden doodstil,
keken toe in roerlooze aandacht....
Maar in die algemeene rust, 't beschermende donker, voelde mijnheer Carmaas
zich niet tevreden meer met zoete gefluisterde woordjes. Voorzichtig, in teeder
gebaar, strekten zich zijn vingers, die beroerden een zeer zachte vrouwenhand.
Had zij haar handschoen uitgetrokken....?! Oh.... In vaster, gedurfder streeling nu
gleden zijne vingers.... dan opééns!....
Trok hij terug, schichtig, versteende zijn zoetelijk glimlacherig gezicht in strakke
nijdigheid. Een vinnige tik kwam neer op zijn zoekende hand, en een stem, bevend
van drift, beet hem toe:
“Papà!! Wat mankéért u!”
Hij zat verplet in machtelooze, stomme woede. Wat, Hermine? Hermine?! Hoe in
's hemelsnaam kwam dié.... Wie had hem die poets gespeeld?!’
Radeloos trachtte hij te zien, te onderscheiden....
‘Ferry, deze heeft Wim ook gemaakt, leuk hè?’ riep Jeanne.
‘Ferry is al lang weg,’ was Hermine's stem bits en kort.
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Zij voelde haar wangen branden. Nu begreep zij 't spelletje van die kleine draak
Ferry, toen zij, stil wegglippend, zich natuurlijk verkneukelend in dolle pret, haar,
Hermine, schijnbaar toevallig op haar plaats drong. Ze klemde haar groote, krachtige
handen krampachtig ineen, in ziedende verontwaardiging om Ferry's onkiesche grap,
háár, de dochter, zoo voor de voeten te gooien dat ellendige, waartegen ze in haar
eenzaam meisjesbestaan, alleen met dien vader, voortdurend in niet te zeggen walging
streed.
De lantaarnbeelden rijden zich de een na
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't ander op 't witte doek - de menschen zaten stil bevangen, soezig, in de warme kamer
waar die eene stem, vermoeid, dóórsprak. Ook de kinderen werden suffig.... hun
aandacht verliep in een slaperig staren, maar op een onbewaakt oogenblik, dat Jeanne
met haar rug naar hem toestond, trok het jongste der broertjes het kleine Corretje
naar zich toe en gaf haar voorzichtig een zoentje.
Hermine zag het.
Een heete traan gleed plotseling langs haar wang.
In die stilte nu, alleen verbroken door Jeanne's vertellende stem, in een omgeving,
die opeens alle interesse voor hem verloren had - viel mijnheer Carmaas, zonder
eenig mondain vertoon meer, hier tusschen zijne eigen dochters, gemelijk verveeld
en doodop, als een verfomfaaide, in elkaar gezakte pop, in slaap.

Gijsbert en Ada.
Roman door Peter Dumaar.
Tweede deel.
I.
Hoog over de wilde heuvelen langs de Noordzee dreven blanke Juniwolken door het
zonnige blauw. Het licht was nog rijzend boven de wijde groene vlakten van Holland;
daar fonkelde de dauw in schaduwrijke tuinen en door de woudtoppen langs den
duinzoom ging de deining van den morgenwind.
Ada en Gijsbert beklommen de helling van een hoog en eenzaam zich verheffend
duin. Zij vorderden langzaam; telkens rustten zij en zagen om naar het stralende
landschap, of bogen zich over de paarse duinviolen en de kleine wilde rozen. Langs
hun zandig pad dreven zeldzame geuren, want al die bloemen en zomersche bladeren
zonden haren adem uit als een offer tot den gouden dag.
‘De zee, Ada! daar is weer de zee!’ riep Gijsbert, toen hij, eerder dan zijne gezellin,
den bemosten top bereikt had. Maar weldra stond zij naast hem, hijgend en blozend,
en hare oogen lachten hem tegen in verrukking over de zonnige schoonheid der aarde.
En daar zag ook zij, ver achter de ruige heuvelruggen, de zee, smaragd en purper in
den uchtend, nu geen middagzon nog blindend straalde boven de wateren. Eenzaam
was het daar; geen zeil bewoog langs de blauwe kim; en overal, noord- en zuidwaarts
over de valleien en hellingen der duinwildernis, lag die hooge stilte als een getuigenis
van de schoonheid der oude onbevolkte tijden. Maar, toen zij zich omwendden, zagen
zij de wereld van het heden: daar verre, boven de dampige bosschen der kim, achter
glinsterende meren, spitsten torentjes op; over de veerijke weiden gleden schaduwen
van zomerwolken; en onder het zwaar geboomte der hofsteden, tusschen moesgronden
en akkers verspreid, klonken stem en lach gedempt door den stillen morgen.
‘Herken je het nog, Ada?’ vroeg Gijsbert, zuidwaarts wijzend naar lichtgroene
boomtoppen, die uit een verborgen vallei oprezen boven de grijze duinenreeks.
‘Daar ligt je oude huis, is 't niet?’ zeide zij, hem even aanziende. ‘En daar is de
sparrenlaan, dat donkere groen langs den duinrand, en daar verder nog het
beukenbosch.... Ik herken het, Gijs!’
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‘Maar op dit duin zijn wij toen niet geweest,’ hernam hij. ‘Het is de hoogste top
van deze streek. Zullen we hier blijven?’
Er was een zandige kuil in de kleine vlakte van den top, aan den zuidkant omringd
door kruipdennen en verwaaide berkjes. Daar gingen zij zitten en zagen ver over
gele blinkerds en grauw-bemoste dalen de violette lijn der zee nog even lonken onder
de blauwe diepte des hemels.
Lang zaten zij daar zwijgend en staarden
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voor zich uit, in aandachtige overgave aan de pracht der zichtbare wereld; maar de
onzichtbare stroomen van hun innerlijk leven richtten zich onbewust naar éénzelfde
doel, en toen zij elkaar aanzagen, met vreugdevolle verwondering in hunne oogen,
verwondering om dien klaar-stijgenden zonnedag, toen nam hij hare hand en streelde
ze zacht, terwijl hij zeide: ‘Hoe goed, dat je gekomen bent, Ada!’
‘Ik ben ook dankbaar,’ antwoordde zij. ‘Wel was ik eerst wat huiverig, je terug te
zien na zoo'n lange scheiding. Maar je brieven van de laatste maanden hadden mij
den ouden schroom doen overwinnen, en.... toen ik je zag, al van den trein uit, begreep
ik, dat wij elkaar anders zouden ontmoeten dan ooit vroeger.’
‘Er is veel veranderd, in ons beiden, nietwaar?’ vroeg hij met een trilling in zijne
stem. ‘Veel is er gegroeid en veel afgestorven....’
‘Ik weet alles uit wat je schreef,’ hernam Ada. ‘En ik voelde wel, dat ik moest
komen, nu.... of nooit meer.’
Hij bleef haar aanzien, in zijn trekken den rustigen ernst der eindelijk-verworven
zekerheid. En zij vervolgde, hare oogen van hem afwendend naar de ontzaglijke
verten der zee: ‘Ik ben midden uit mijn werk weggegaan en heb gezegd dat het moest;
ik zei tegen de anderen: ik moet weg, er hangt veel van af.’
Zijne oogen waren vochtig geworden. En toen hij weer hare hand nam en ze nu
kuste, lang en bewogen, treurde haar blik niet weg, als in vroegere jaren, achter killen
nevel van ontrusting en schrik, maar zij zag hem glimlachend aan door tranen van
diep-verzwegen geluk. Hij werd nu opeens gewaar, hoe de schoonheid van haar
gelaat straalde en hoe de pracht der zomersche vergezichten en der zonnige luchten
vernevelde, nu hij in de klaarte harer blauwe oogen zag. Haar gelaat was in die jaren
van scheiding jong gebleven, alleen blanker wellicht en teerder van lijnen dan eertijds.
De raadselige melancholie van den onregelmatigen mond, waar Gijsbert den ouden
trots nog onverzwakt in leven zag, was nu verzacht en verhelderd in den wonderen
glimlach van geluk, die haar heele wezen omlichtte. Langs hare slapen, in de schaduw
van den breeden zomerhoed, hingen fijne blonde haren. En op de volmaakte ronding
van haar slanken hals was het lieflijk hoofd even gebogen, als een bloem onder den
adem van den zaligenden zomerwind, naar den starenden man naast haar.
Toen hief hij zijn hoofd tot haar op en kuste haar, voor het eerst zijns levens, het
blozend gelaat en den warmen mond. Een nieuwe gloed kwam over hen, de dageraad
van een ander leven. Zij bleven elkaar lang en diep in de oogen staren, terwijl hij
hare handen in de zijne drukte; en als zij dan even hunne blikken wendden over de
al wijder openende zonnewereld van vlakten en duinen, ontwaarden zij, dat de
verschijning der dingen anders geworden was en dat zij niet meer door eigen ziel
alleen de schoonheid van aarde en hemel zagen. Maar hunne oogen vonden elkaar
weer, en Ada zeide: ‘Wat is het alles vreemd en toch bekend.... Hoe is het zoo
geworden? Er was een tijd, dat ik dit oogenblik nooit had kunnen vermoeden. Maar
je waart toen ook zoo heel anders, Gijs...’
Zij zweeg even en staarde weer voor zich, terwijl de bogen harer wenkbrauwen
nauw merkbaar fronsten en haar lippen trilden. Toen, zijne hand tot zich trekkend,
vervolgde zij: ‘Is het werkelijk zoo in je geworden? Ja, ik voel dat het waar is, al
kwamen nu even pijnigende herinneringen en twijfelingen boven. Maar zal je heel
voorzichtig met me zijn, Gijs,.... met ons, mag ik wel zeggen, en onze liefde? Het
ging en gaat alles zoo langzaam in mij. Kort voor je laatsten brief had ik weer eenige
dagen van troostelooze gedruktheid, zoodat ik niet veel voelde en erg ongelukkig
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was. Maar die brief met het bericht van je terugkomst en je vraag om hier elkaar te
ontmoeten, maakte 't weer helder en levendig in me. 's Avonds, voor ik slapen ging,
herlas ik vaak wat je schreef,.... behalve dien éénen brief, waarin je zoo zeker zegt,
dat die leegte in mij van levenshoop en
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moedige verwachting, welke wij de “lacune” noemden, verdwijnen zal! Je hadt dat
nooit zoo moeten zeggen; dat benauwde me en gaf me 't gevoel, dat je teveel op die
hoop of die zekerheid van je bouwde. Het troostte mij niet, maar bracht
machteloosheid en de gedachte, dat je me niet begreept....’
Hij schudde het hoofd, met een droevigen glimlach, terwijl zij nog sprak. Maar
toen zij zweeg, zeide hij snel: ‘Neen, Ada, ik bouw niet op die hoop, dat de “lacune”
verdwijnen zal. Al geloof ik dit, diep in mijzelf, toch behoud ik altijd de mogelijkheid
voor, dat ik mij vergis. En dan nog aanvaard ik alles,.... ik wil alles met jou dragen,
ook de smart van het gemis.’
‘Je zult veel in mij missen, Gijs,’ zeide zij. ‘Niet alleen het verlangen naar een
nieuw leven uit mij geboren te zien, omdat ikzelf te weinig levensvreugde gekend
heb; maar ook zul je in mij missen talent en gemoed en geest, die mij nog altijd de
middelen schijnen om het leven mooi en rijk te leven. Ik begrijp niet, dat je genoeg
in mij vindt. Of heb je zelf zooveel, dat je het van mij niet verlangt?’
Hij tuurde even in de blauwe luchten, naar de statig-glijdende wolken en
antwoordde dan: ‘Talent en geest, talent vooral, heb ik altijd nare woorden, nare
begrippen gevonden. Wat heeft talent met de ziel te maken? Er zijn er onder de reinste
en hoogste zielen geweest, die talentloos waren. Ik heb een zieleleven naast mij
noodig, kristalhelder, klaar als de hemel boven ons.... Aan talent en begaafdheid
denk ik niet. En mocht ik zelf er iets van bezitten, dan zal het, zonder jou steun, zeker
spoorloos vergaan.’
‘Dus je wilt mij zooals ik ben, Gijs, met al mijn onvolkomenheden en
machteloosheid?’ vroeg zij opnieuw.
Maar hij antwoordde niet terstond; hare hand drukte hij tegen zich aan en zag haar
moedig in de peinzend-vragende oogen. Toen fluisterde hij: ‘Ja, ja, zooals je bent.
Ik heb je lief met al je onvolkomenheden en machteloosheid. Maar je bent meer en
beter dan je zelf weet.’
‘Gijs,’ hernam zij, dankbaar glimlachend door plotselinge tranen heen, ‘ik ben
vaak zoo koud en hard. Je moet nog veel in mij wakker maken. Als je mijn hart toch
eens heelemaal warmen en verzachten kon en mijn angsten voor 't leven tot rust
brengen. Zou je 't kunnen?.... Er is nu al veel veranderd. Maar langzaam,.... 't
plotselinge zou me te veel overweldigen.’
Hij streelde hare handen zacht en vroeg: ‘Is 't zoo niet goed, Ada, zoo bij elkaar
te zijn, midden in die heerlijke zon? Het schoone en wijde moet om jou zijn, mijn
liefste, en geen treurnis en duisterheid meer!’
‘Ja, zoo is 't goed,’ fluisterde zij, glimlachend weer, en sloot hare oogen.
Nu kwam de woordenlooze stilte van het geluk over hen. En de uren van den dag
gingen voort en het licht steeg hooger tusschen witte wolken, blindend boven de
verre, al zilver-tintelende zee. Onzichtbaar in de stralende ruimte boven hen zongen
vogelen, soms vloog een korhoen ruischend uit de grijze duindoorns op, maar het
waren eenzame geluiden, die de stilte der zomersche aarde slechts verdiepten.
Toen de wereld rondom hen sluimerde onder den geweldigen middaggloed, aten
zij, in de schaduw van het duinboschje, het landelijk noenmaal, dat Ada had
meegebracht. Zij schilde voor hem de sinaasappels en hij nam de aardbeien en vroege
kruisbessen uit hare hand, terwijl hunne oogen glimlachten en van elkaars glimlach
weerglansden.
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En weer schoven de uren zwijgend boven hen voort, maar Gijsbert en Ada werden
hunnen gang niet gewaar. Zij verwonderden zich, teruggekeerd in den tijd, de zon
te zien dalen in de witte nevelstrepen van het westen, en het landschap milder geurend
na den machtigen lichtvloed van den blauwen Junidag. Zij stonden op, in moeizaam
dralen, van de plek waar een onbegrensdheid van geluksdroomen in hen was
opengegaan, en nog eenmaal omziende naar de glinsterende verte der zee, wier doffe
branding vaag bij zwakke vlagen tot hen woei, gingen zij,
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arm in arm, omlaag tusschen de ruige wilde planten. Langzaam waren hun schreden,
in de gelukzalige traagheid van hen, die ook den tijd wel wilden vertragen. In de
kleine valleien, aan den voet van zacht-klaterende populierenboschjes, vonden zij
de paarse duinviolen weer en de pijpbloemen en silenen. Het late nevelige licht blonk
nu guldend door de trillende bladeren en overal weer zagen zij nieuwe liefelijkheid
in jong eikenhout en goud-groene beukenlaantjes.
Ada voelde zich, te midden van de zichtbare schoonheid die zij zoo liefhad, door
haren vriend, door de onwankelbare overtuiging van zijn levenshoop, langs nog
andere, even stralend ontloken streken geleid. De diepten harer oude twijfelingen
zag zij niet; zij had den rug gewend naar de afgronden en liet zich vertrouwend voeren
tot de verre hoogten die zij boven zich geloofde, maar nog niet in eigen ervaring
bezat. Eéne zekerheid had zij,.... die van Gijsberts lang-beproefde liefde en toewijding.
En die zekerheid gaf haar geluk, het eerste geluk van de volle overgave haars levens.
Zoo, in den dalenden dag, terwijl de westelijke hemel al dieper vlamde, bereikten
zij langs de geurende paden van het duinbosch de donkere sparrenlaan, waar de roode
vloer in schaduw lag, maar over de zacht-bewogen toppen het avondgoud lichtte.
Zij gingen voorbij de eenzame duinhoeve en stonden er even stil, ziende naar de
lichtlooze vensters. Onder het oud en zwaar geboomte was de avond al volkomen.
‘Daar zijn het treurige maanden geweest,’ zei Gijsbert, haren arm vaster aan zijn
borst drukkend. ‘Het was wachten en onzekerheid,.... soms leefde ik in hoog en
heerlijk geluk, en soms ook was ik diep-wanhopig. Maar de eenzaamheid is nu weg,
Ada, nu het nieuwe leven voor ons ligt. Laten we niet meer denken aan wat voorbij
is!’
‘Dat dragen we toch in ons, Gijs,’ antwoordde zij. ‘En telkens zal het ontwaken....
Maar misschien zijn we sterk genoeg om het te beheerschen!’
Over de stille paden, waar nog een enkele late vogel floot in de donkere
boomtoppen, traden zij zwijgend voort, terwijl de avond langzaam verschemerde in
een zoelen zomernacht. Zij wisten dat een der schoonste dagen was vergaan, als een
oogwenk nu, die nauwlijks was bespeurd, en dat de nieuwe morgen de eerste zou
zijn, stralend boven de onbekende wegen hunner toekomst.

II.
Ook die laatste jaren, vóór dezen zomerdag, schenen nu de duistere droom van een
enkelen nacht, een droeve droom met verre glansen van dagend licht. En toch, het
waren vijf jaren geweest van gestadigen innerlijken groei.
Gijsbert had geleefd in de eenzaamheid van het Normandisch gehucht, waar hem
de herinnering aan Ada een ongewoon en schooner licht gaf over de wegen die hij
met haar was gegaan en de boomen waaronder zij hadden gerust. Ook de oude hut
leefde van hare gedroomde aanwezigheid. De eerste weken waren voorbijgegaan in
het genieten zijner ongestoorde kluizenarij, in doelloos zwerven over de falaises en
langs den steenigen rand der zee. De eenige menschen met wie hij sprak, waren de
beide herdersjongens en de boerenvrouw, die de Forge schoon hield. En zoo ging
het stille werken der diepste gevoelens en gedachten rustig voort; geen stoornissen
van buiten kwamen zijn aandacht vertroebelen, maar de schoonheid van een
grenzenloozen hemel, een wijde zee, van oud geboomte en van een volk, dat oud en
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ruig als zijn bodem was, omringde hem en vervulde allengs zijn hongerenden geest,
die den benauwenden chaos der maatschappelijke civilisatie haatte en schuwde. 's
Avonds, in de stilte der hut, waar alleen de groote en plechtige stemmen van zee en
windgeruisch doordrongen, verdiepte hij zich in historische studiën, die hem het
liefste waren, boeken over Frankrijks oudste geschiedenis, zijn heerlijke
geesteshoogten en de rijke, machtige en teedere kunst, die door vele eeuwen heen
onder dit begenadigde volk was gescha-
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pen. En zoozeer leefde hij in de wereld der grijze historiën en legenden, dat hem
vaak de herinnering aan eigen levenservaringen als een schoone sage scheen. Dan
vertoefde hij in die zoet-melancholische stemmingen van heimwee, waaruit eens de
lieflijkste zangen en verhalen der Romantiek waren geboren.
In de schemering van een November-namiddag, toen zware wolken uit de zee
aanjoegen over de geteisterde bosschen der kust, stond Gijsbert in het oude kerkje
van het gehucht. Onder de verlatenheid der gewelven hing de roode vonk der
choorlamp droevig te beven. Alleen de wilde geluiden van den storm rond de zware
muren vernam hij in deze eenzame ruimte, waar zelfs geen prevelende vrouw of
schuchter kind zich nu in duisteren hoek verschool. Langzaam, vol eerbiedige
aandacht, trad hij voort. Daar herkende hij plotseling in een der vensters van het
choor de stralende kleuren van het oude stuk glas, in zijne zware omtrekken van
lood,.... en met sterker-levende klaarheid, dan toen hij hier naast Ada had gestaan,
kwam nu het visioen van de harmonische schoonheid der vroegere tijden voor zijn
bewonderende mijmering staan.
Zoover was hij, sinds zijn terugkomst in het stille land, niet onder de grauwe bogen
voortgegaan; bij zijn welhaast dagelijksche gangen naar het kerkje bleef hij achter
de armelijke banken, van verre ziende in den plechtigen schemer. Maar nu zag hij,
ten tweeden male, het kunstwerk der vrome eeuwen van nabij. Het was slechts een
gering overblijfsel van een eertijds wellicht grootsche versiering der vensters; echter
glansde het nog in de vallende duisternis van den stormavond, zooals alleen zeldzame
menschenwerken in de duisternis blijven lichten van wonderen glans. Het was van
even groote schoonheid als de ontzaglijke rozen van het transsept der Nôtre-Dame,
waar Gijsbert nooit zonder ontroering aan terugdacht. Zou dan waarlijk in die tijden
het bovenmenschelijk wonder zijn geschied, waarover hij de verrukking van
Huysmans had gelezen, het wonder der algemeene schoonheid, in het kleinste
voorwerp, in de verstafgelegen hut, in de eenzaamste kapel der bergen en der stormige
falaises? Waren overal die ongenoemde kunstenaars doorgedrongen langs de ruwe
wegen der Middeleeuwen en hadden zij het kleinste kerkje met beeldhouwwerken
en fresco's en vensterschilderingen versierd, in schoonheid even verheven als die der
kathedralen? Wel moeten het eeuwen van wonderen zijn geweest, waar het wonder
der schoonheids-harmonie boven alle andere blonk. En hij dacht aan de kleine dorpen
der Luxemburgsche Ardennen, die hem, op zijn eerste reis, in hunne ruïnen die oude
werkelijkheid hadden geopenbaard; hij dacht vooral aan Vianden en Roth,..... Roth
met het riet-gedekte slot en het romaansche kerkje op de steile rots aan de Our; het
was alles vergaan en verwoest, maar de sporen eener groote kunst bleven zichtbaar:
verweerde beeldjes, ingemetselde rondbogen, en bovenal, tegen den noordelijken
buitenmuur van het kerkje, het groenbemoste crucifix, een geweldig Christus-beeld,
met droevig terzij-gebogen hoofd en strakke leden. Hij herinnerde zich nu ook de
oude Duitsche steden met haar sierlijke fonteinen, haar gekleurde beeldjes in de
overhangende gevels, haar hoog-gewelfde bruggen en sombere torenpoorten. En dit
alles, hij voelde het opeens weer als een heftige pijn, dit alles ontbeerde hij in Holland,
het land van den effen horizont en het nuchtere welvaren, het land welks oudste kunst
hopeloos verloren was gegaan. Hier, in Frankrijk, was de vrijheid niet geboren ten
koste van de hoogste schoonheidscultuur, die wellicht ooit op aarde verschenen was.
En hier was het, of hem de oogen dier groote Middeleeuwsche scheppers nog
aanstaarden, of hij hen zag van aangezicht tot aangezicht. Hij had hun hand nog
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bespeurd in de lijnen der letters op oude zerken van den kerkhof; want wat zij deden
was schoon, elke lijn, elke vorm, elke kleur, zóó hoog in de streken der schoonheid
als het handwerk van onzen eigen tijd
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diep lag in den poel der ontaarding. En hij hoorde hunne stem in den wilden wind
daar buiten; want zoo moesten hunne stemmen geklonken hebben, ernstig en vast,
harmonisch in de machtige geluiden der natuur. Maar hunne oogen waren het
schoonst; die straalden hem tegen door de geheimzinnig-diepe kleuren van dit oude
stuk glas.
Het waren de gebogen hoofden van drie heiligen, koningen wellicht of magiërs;
want op een van hen was de kroon nog zichtbaar. Boven de beide anderen waren
glas en lood verbroken. Hun gelaatstrekken waren aandachtig, hun oogen
groot-geopend; de lange baarden hingen neer in sierlijke krullen over de rijke purperen
en groene gewaden. In den nachtblauwen hemel, rechts boven hen, straalde een roode
ster. En dat purper en groen, dat nachtblauw en rood, was van de zuiverheid en
tegelijk van den diep-brandenden gloed, die alleen in de kleuren van de lentebloemen
en den najaarsavond worden gezien. De zwarte lijnen van lood, die de kleuren van
het tafereel omtrokken en verbonden en scheidden, gaven in haren vasten eenvoud
de ontroering en deemoed weer van den onbekenden kunstenaar, die - vermoedde
Gijsbert - wellicht nog vóór de groote 13de eeuw had geleefd.
Toen wendde hij de oogen weer naar boven, want hij herinnerde zich opeens, dat
ook aan de gewelven oude figuren geschilderd stonden. Maar hij zag er nu slechts
vage gestalten in de duisternis, zoodat hij hunne beteekenis niet kon onderscheiden
en opnieuw zich verloor in de beschouwing der donker-stralende vensterkleuren.
Hoelang, vroeg hij zich zelven af, zullen die mooie dingen hier nog blijven? Wij
leven in den tijd der groote en ingrijpende veranderingen. Bijna acht eeuwen heeft
dit stukje glas het uitgehouden, maar het verrukkelijk geheel, waarvan dit eens een
klein onderdeel was, viel tot gruis onder de handen van onverschilligen of
woestelingen. De steenen duren langer, maar ook hun tijd zal er eens wezen. Misschien
zullen rijke vromen het grijze kerkje eenmaal willen herstellen en het juist in hun
kinderlijke oppervlakkigheid berooven van zijn eerwaardige bekoring. Misschien
ook zal een geslacht, dat niet ver meer is, de verweerde muren pleisteren, de gewelven
recht afsluiten en een luidruchtig politiek vergaderlokaal maken van het stille
heiligdom....
Toen kwam plotseling de gedachte in hem, als een licht dat over de dagen zijner
toekomst een troostenden schijn zond, de gedachte om voor zichzelven deze lieflijke
plek te bewaren in woorden en lijnen, het kleine bouwwerk te beschrijven, de met
liefde bewerkte versieringen te teekenen, de architektonische vormen na te meten
en te construeeren. Weer voelde hij zich, zooals jaren geleden in het Hollandsche
dorpje, in de werkplaats van zijn leermeester, tot stillen nederigen arbeid gestemd,
in overgave aan wat hij als een hooge, voor goed vergane en onbereikbare kunst
boven zich zag. Niet heerschende voelde hij zich, maar dienende.
En ja, onder een troostend licht zag hij nu de dagen zijner toekomst. Rustig, terwijl
de Novemberstorm gierde over de vlakten der falaises, door de populieren rond de
donkere hoeven, ging hij terug naar zijn eenzaam verblijf. Maar de eenzaamheid was
met den droom van een schoonen arbeid vervuld, en in den luiden, wilden nacht
straalden voor hem de wondere kleuren van het oude venster.
Den volgenden morgen begon hij, zittend op de steenen bank der kerkportiek, het
nieuwe werk. Een klare herfstzon brak nu en dan tusschen de groote ijlende wolken
door. Gijsbert schreef in breede trekken zijne plannen op: de historie der landstreek,
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het karakter der natuur, de ligging en den bouw der dorpen en gehuchten, den
algemeenen angst voor het duizendste jaar na Christus' geboorte en de herleving van
hoopvol geloof en godvruchtigen ijver, toen het jaar van vreezen voorbij was en
overal in de Christelijke wereld kerken en kapellen verrezen en werden herbouwd.
Dan: de stichting van dit bescheiden tempeltje in de jaren van Willem
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den Veroveraar, zijn grondplan en opstanden, zijn détails en versieringen.
In de nu volgende maanden arbeidde hij rustig voort. Des daags mat hij de
verhoudingen na van het hem steeds dierbaarder wordende bouwwerk en bracht de
uitkomsten in architektonische lijnen op papier; of hij werkte, op stille, zonnige
dagen, aan uitvoerige krijtteekeningen van het binnengezicht en de stijlvolle
onderdeelen. Maar des avonds schreef hij. En die winteravonden in de eenzame Forge
waren vol van de schoone visioenen der oude tijden, die hij opriep en in woorden
trachtte te beelden. In die armelijke hut, waar de boersche meubels nog stonden uit
de dagen van zijn kort verblijf bij Jet en Ada, waar het houtvuur rookte onder de
schouw, als de winterstorm loeide over het oude dak en de zware binten kraakten,
tusschen die duistere muren was een rijk en wisselend leven der verbeelding en der
ziel. Soms kwam een der herders aan de vensterluiken kloppen en hunne zachte
gesprekken, hunne stemmen, die als van ver klonken onder de ruischende geluiden
van boomen en zee, deden Gijsbert warmer en hartstochtelijker schrijven over het
volk en de landen van het oude Normandië.
Toen het voorjaar gekomen was, zat hij 's namiddags op den half-vermolmden
drempel, waar hij eens Ada had zien zitten, spelend met de kinderen van den naasten
buur. En onder zijn gestadig-groeienden arbeid was haar beeld hem steeds nabij; het
was hem vaak of zij glimlachend naast hem stond en dankbaar in zijne oogen zag.
Dan staarde hij op naar de roze appelbloesems der gaarde en dacht hoe die zinkende
gulden avondstralen wellicht ook haar peinzend en bewonderend gelaat beschenen.
Maar hij wist niets met zekerheid van haar; hij wist niet waar zij was, noch of geluk
of smart rond haar leefde, want sinds hun laatste samenzijn hadden zij elkander niet
geschreven.
Met het zoele morgenlicht was hij weer bij de kerk, die hij van vier zijden teekende,
uitvoerig en zuiver, maar tegelijk in de picturale schoonheid van haar droeve
verwildering en ouderdom. En daarbinnen, door het oostetelijk choorvenster met het
oude glas, kleurde de voorjaarszon met blijde glansen, zoodat de hoofden der magiërs
verjeugdigd schenen en het donkere blauw van hunnen nachthemel, zoo somber in
de schemering van het najaar, nu fonkelde van jongen gloed. Ook de figuren
daarboven, op de houten welving boven choor en schip, herleefden uit de duisternis
der winterdagen; hunne gestalten en de matte kleuren der gewaden zag Gijsbert nu
klaarder en hunne beteekenis ging hij begrijpen uit attribuut en symbool. Hij herkende
in het choor de vier Evangelisten met hunne dieren; in het schip de twaalf Apostelen,
met de gelaatstrekken en de houding die de traditie der dertiende eeuw had vastgesteld.
En hen allen, de drie oude magiërs en de zestien heiligen teekende hij in hun strenge
lijnen na en trachtte het brandend leven der glaskleuren en de vervaagde droomen
van daarboven in zijne verven te benaderen.
Het werd volle zomer, toen zijn arbeid voltooid lag; de krachtige en lieflijke
schoonheid van het grijze kerkje had hij daar voor zich herbouwd in beelden en
woorden.
Toen, als de hitte der dagen tegen den avond week, zwierf hij weer om door de
vallei, onder de populieren langs de kleine rivier, over de veldpaden der heuvelen,
door de dorpen der nabuurschap. En al die kleine heiligdommen, grijs van een
gelijkelijk eeuwental, riepen in hem dezelfde vragen op als het kerkje, dat hij het
eerst had liefgekregen. Wie was hun stichter, welke vrome hand hing de scheepjes
in hun gewelf, waarom was die Heilige, wiens beeldje in den poortboog pronkte, de
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patroon der gemeente? Weer ging hij naspeuren, schreef overleveringen en legenden
op en teekende en mat. Er lag een kerkje in de vallei, onder geboomte waar het
zonlicht nooit doordrong; er school er een tegen de helling tusschen breede kastanjes;
er stond er een aan den rand der heuvelen, op een wijd grasveld, omringd door
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knoestige eiken; van verre was het zichtbaar uit de kronkelingen van het dal. En het
eeuwenoude leven van die alle, eens voor de bevolking levende schepselen van troost,
nu verlaten en verwaarloosd, alleen op feestdagen door vrouwen en kinderen bezocht,
het leven van die alle stelde hij te boek en bewaarde hunne gegroefde trekken voor
een nageslacht, dat hen zelven wellicht niet meer zou zien.
Zoo waren drie jaren heengegaan. Hij had, onaangeroerd door het gehate leven
van eigen tijd, zich een ander leven, dat hem schoon en begeerlijk scheen, uit den
dood opgeroepen en zijn ziel gedompeld in een stroom van visioenen, naglans van
sterker bewogene en heftiger levende eeuwen. En echter waren er, op stralende
zomerdagen, plotseling oogenblikken gekomen, dat hij de eenzaamheid als een
benauwing gewaar werd. Dan viel de oude angst weer over zijn wezen, dien hij van
jaren-her kende, als het licht hoog in het zuiden vlamde uit wolkenloozen hemel en
de aarde in zwoele sluimering lag: de angst en de afschuw voor het alleen-zijn, dat
hij wel schoon en harmonisch zag in de stormen van den herfst, maar onder den gloed
der zomerzon als een banvloek voelde wegen op zijn bestaan. Dan waren zijn
gedachten machteloos en hij staarde over de eenzame gloeiende velden, tot zijne
moede oogen sloten in zwaren slaap. Maar steeds, als hij ontwaakte, stond daar boven
de droomen van het verleden een beeld uit de levende werkelijkheid, het beeld van
Ada, wier aanschouwing in de diepten zijner ziel hem sterker ontroerde, hem
dierbaarder bleek, dan de rijkste droom van die vergane pracht. Evenwel, hij bedwong
zijn verlangen naar haar en wachtte de voltooiïng van zijn arbeid.
Toen echter - het was weer najaar geworden, en hij dacht hoe het haar liefste
getijde was en zij wellicht stil genietend ging langs de verkleurende parken der stad
- toen eindelijk schreef hij haar. Het was een korte brief met de mededeeling van
zijn geduldig en gestadig werken, dat hem, zonder bewusten eigen wil, door zijne
liefde voor het verleden van dit schoone land was opgedragen. Nu lag daar alles
voltooid naast hem, in groote portefeuilles, op den vloer dierzelfde oude hut, waarover
zij voor jaren hem het eerst had geschreven. En hij meldde haar zijn plan om naar
Parijs te gaan en zijn werk aan een der groote archeologische uitgevers aan te bieden.
Hij had den brief aan het adres harer ouders gericht. Na twee weken verlangend
en vaak angstig wachten kwam haar antwoord, uit Zwitserland, een uitvoerig
schrijven, vol van die smartelijke zelfontleding, die hij uit hare vroegere gesprekken
kende, die hem vaak het leven zwaarder had gemaakt, maar ook dieper en met wijder
vergezichten. Zijn brief was haar opgezonden naar het sanatorium, waar zij sinds
een jaar als directrice werkte. De zware lucht van Holland, de vochtige dampen, die
met den zeewind aandreven over de breede rivier en de woelige havenstad, waren
haar te versomberend en benauwend geworden, zoodat haar vader, zelf geneesheer,
haar geraden had de lichtere atmosfeer der hooge bergen te zoeken. Hij had geschreven
aan een ouden vriend uit zijn Duitschen studietijd, die, volger der nieuwe
natuurgeneeswijze, in het Berneroberland, niet ver van Interlaken, een sanatorium
bestuurde. Daar was zij heengegaan en werkte er, de eerste maanden als
adjunct-directrice, en nu, als directrice, geheel alleen aan het hoofd der uitgebreide
huishouding. Het was een bewogen en arbeidzaam leven, te midden van een vijftigtal
gasten uit velerlei landen en werelddeelen, herstellenden, overspannenen en
evenwichtsloozen, zoekenden naar rust. Ook zij leefde er op, in de lichte zuivere
lucht, tegen de berghellingen, met den ruimen aanblik der meren in de diepte en ver
naar het zuiden en westen de blauwe schimmen der bergen, die verlangens wekten
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naar dagenlange zwerftochten en wier vage witte toppen deden droomen van aldoor
schooneren horizont. Vele talen klonken dooreen op de zonnige grasvelden van het
park rondom
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het huis en in de schaduw der boschlaantjes. Dit alleen reeds verhelderde Ada's
levenslust, de stemmen te hooren uit andere streken der wereld, stemmen die
verhaalden van luchtiger levenswijs, van andere geestescultuur dan die van haar land.
Zij had het leven altijd wijd en grenzenloos gewenscht, wijd naar alle zijden, den
geest ziende in de diepten en hoogten der onstoffelijke wereld, zooals de lichamelijke
oogen moesten staren in schemerende afgronden en naar hooge witte spit sen, en
over die koele spitsen naar verre dalen en vlakten en weer verdere bergen. Want de
ruimten van het oog brachten haar de verrukking en de liefde des levens, die zij
vroeger zoo zelden gewaar werd en toch zoo hevig, maar onmachtig, begeerde.
En toch, Ada had weinige oogenblikken van vrijheid in dit zorgenrijke leven,
zoodat zij zelden slechts zich geheel kon overgeven aan de verheffingen van het
wijde en onbegrensde. Van den vroegen morgen af beheerschte zij den gang der
huishoudelijke dingen, sprak zij met gasten, beslechtte de tegenstrijdigheden van
veler wenschen. Zij voelde dat het goed voor haar was, zichzelve en eigen
onvervulbare verlangens naar arbeid van hooger, geestelijke, waarde te vergeten. Op
die zeldzame oogenblikken, als zij tegen den avond alleen langs stille paden
bergopwaarts ging en de geruchten der menschen al verder en dieper zonken, was
de berusting in haar reeds sterker dan het oude verlangen en zij voelde, dat de
stoffelijke arbeid schoon was en de eenzame mijmering daarna wel troostrijk. Maar
ook 's nachts waren er uren van overdenking; want vaak, als zij niet slapen kon, ging
zij voor het wijdgeopend venster staan en zag in de nachtelijke diepten. De zuivere
koele wind woei geuren van gras en geboomte tot haar op en haar borst zwol van
genot, als zij diep en langzaam dien adem der wouden en verborgen bloemen in zich
opnam. Geluiden, die des daags geen oor vernam, zongen dan in de stilte: vogels en
beken en ruischend gebladerte. Soms dacht zij aan haren vriend, aan hun laatste
wandeling langs de sombere kaden der havenstad. Zij vroeg zich af, waar hij was,
welke wereld nu zijn leven vervulde en vaak kwamen om zijnentwil angstige zorgen
in haar hart. Zij verweet zich lafheid, vrees voor het leven, en door die vrees een
ander, wellicht schoon-ontplooiend leven te vernietigen. En toch, in schrijnende
zelfverachting waande zij haar zwak lichaam, hare machtelooze ziel niet te kunnen,
niet te mogen geven aan wien zij wist dat liefdevol wachtte. De oude twijfelingen
aan de gouden zuiverte zijner liefde waren heen voor goed, maar in zich-zelve zag
zij nog geen zekerheid, wist zij geen onvergankelijken kern, vanwaar zij de diepe
wervelende stroomen harer innerlijke wereld rustig kon overzien. Zij voelde vaak
heimwee naar zijne stem, naar zijn gelaat, maar toch wist zij dat hare verlangens
hem niet geheel omvatten konden,.... en wachten moest zij, lijdzaam wachten, en hij
ook, in het verre land.
Een nauw-bedwongen weifeling was er in hare woorden, toen zij hare voldoening
over zijn grooten arbeid schreef. Was hij weer verzonken in den ouden droom van
het verleden en had hij nog den band niet gevonden, die de schoonheid van vroeger
aan het leven van onze tijden zou binden? Hij begreep, dat zij de doodelijke gevaren
der historie zag, dat zij vreesde voor de duurzame levenskracht van zijn geest. En
ook zelf was hij zich de gevaren van den historischen droom bewust, zoodat hij,
rustiger nu na Ada's stem weer van verre te hebben gehoord, besloot zich in de
woelende deining van den nieuwen tijd te wagen, de levende kracht van den
oud-eeuwschen droom te beproeven in de disharmonie der moderne wereldstad. Wat
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zou er worden van zijn visioenenleven in het ontzaglijke vampyrische Parijs, welks
demonische macht hij eenmaal was ontvlucht?
Hij liet het stille gehucht der falaises achter zich in een vaag gevoel van weemoed.
Zijn koffers met boeken had hij ter bewaring gegeven aan den eigenaar der Forge
en alleen
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met de dierbare folianten zijner schrifturen en teekeningen kwam hij te Rouaan, waar
hij den president der Société archéologique opzocht, om een voorloopig oordeel over
zijn werk te vragen en een introductie bij een der groote Parijsche uitgevers. Met
gallische welwillendheid en zwier werd hij ontvangen; de president, een oude
archivaris, gaf hem woorden van klankrijke waardeering mede, nadat hij de
beschrijvingen en de teekeningen vluchtig had doorzien, en twee dagen later vertrok
Gijsbert, de Seine langs, naar Parijs. Hij nam een kamer in een hotelletje dicht bij
den Val de Grâce, waar het goedkoop was, rustig en niet al te ver van den statigen
tuin van den Luxembourg. Den volgenden morgen was hij al vroeg bij den uitgever,
die aan een der zuidelijke Seinekaden zijn winkel had. Hier ontvingen hem meer
terughouding en voorzichtigheid. Maar de vriendelijke brief uit Rouaan en het
doorbladeren der teekeningen verzachtten weldra 's mans norsche deftigheid. Evenwel,
drie weken wachtte hij met eene beslissing, zoodat Gijsbert, in die onzekerheid niet
gestemd tot geregelde studie, zijne dagen doorbracht op een bank in het park, lezend
boek na boek van de rijke Fransche litteratuur der negentiende eeuw, wier jongste
verleden alleen hij uit dichters en epische schrijvers kende. Maar soms, opziende
naar het herfstloover der rechte lanen, naar de grijze gebouwen in het verschiet,
verlangde hij de stormige verten terug der falaises en der onbegrensde zee. 's Avonds
zag hij de stad niet, want vroeg ging hij slapen, vreezend de onbekende woeling van
licht en menschen, zoolang niet in hem zelf een rustige zekerheid van levensarbeid
was.
Eindelijk kwam het antwoord van de Seinekade. Zijn werk zou, na enkele
zuiveringen van de hem vreemde taal, worden gedrukt, de architektonische
teekeningen en de meer picturale schetsen gereproduceerd, om, tegen den herfst van
het volgend jaar, in twee zware groot-quarto deelen te verschijnen, ingeleid door een
lofrede van den president der Normandische archeologen, die intusschen door den
uitgever daartoe was overgehaald. Aan Gijsbert werd een ruim honorarium beloofd,
dat hem de mogelijkheid gaf op een sinds lang gewenschte reis naar Londen.
Nu, dankbaar voelend dat een grondslag van zijn steeds doorwankeld en doelloos
leven zich ging vormen, waagde hij zich, dienzelfden avond reeds, op de bedwelmend
stralende en ruischende wegen der stad. En hij herinnerde zich, terwijl hij licht en
langzaam voortging over het asfalt van den Boulevard St. Michel, dien eersten bangen
avond, drie jaren geleden, toen hij zocht in zichzelven en zocht in de wereld en toch
het dwaallooze pad der rustige overtuiging niet vinden kon. Toen hadden de helsche
glansen en klanken van het nachtelijk monster hem tot in de diepten zijns wezens
doen sidderen, twijfelend aan zich-zelven en aan de schoonheid der wereld. Nu, nu
was de schoonheid in hem groeiend met onverdelgbare kracht en hij trad langs het
ijl-lichtende spel der moderne civilisatie als een eenzaam, maar glimlachend
toeschouwer. Het wezensverschil van den avond dezer stad en der groote Germaansche
steden werd hij gewaar; dáár ontwaakten en vonkten wel in de sombere schemering
de geluiden en de lampen van den vertwijfelden zinnenlust, maar door de aderen van
Parijs gloeiden nog andere begeerten; Parijs was een denkend hoofd, een lijdend
hart, een hart dat geleden had voor de menschheid, een gegroefd hoofd, dat een
wereld van trotsche herinneringen omsloot. En nog bleef Parijs denken en strijden
voor de wereld. De krachten van een volk, van een ras dat sinds eeuwen de schoonheid
minde, streefden nog steeds hier gezamenlijk opwaarts. Hij voelde het, toen hij, even
verwonderd wijlend voor den tuin van Cluny, de donkere gewelven van het oude
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Lutetia zag; toen hij, de Seine over, voor de grijze beelden der Nôtre-Dame stond,
wier heilige rust ongerept bleef van de jagende lustenstroomen rondom; wier
mijmering in den avond geslotener was dan in den dag. En hij liep verder, over de
woelige kleurig-lichtende
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Place du Châtelet, den Boulevard de Sébastopol op. Luidruchtig waren de café's,
rusteloos de reeksen der omnibussen, fiacres en auto's. Toen, langzaam gaande met
den stroom der menigten, kwam hij op de groote ringboulevards, waar het avondleven
heviger gonsde en de eenzaam-angstigen, de dorstenden naar vreugde, uit alle
wereldstreken waren saamgeijld om de diepere stemmen hunner ziel te verdooven
in den joelenden roes. Wie zag er naar den hemel nog, wie, die daar dreef op die
vreemde deining van helle flonkering en somberte, tusschen de hooge donkere oevers
der huizen? Want de hemel was onzichtbaar geworden. Lichten vlamden op,
verdwenen, straalden weer in andere kleuren; horens schalden, motoren dreunden,
zweepen klapten, voeten schuifelden voort, stemmen riepen en lachten. En Gijsbert
aanschouwde het rustig; de blikken dier duizenden oogen, in wie duizenderlei
begeerten brandden, zag hij aan en zij wierpen hem niet neer, als eenmaal vroeger,
in den wervelstroom der vertwijfeling. Hij wist andere levenskrachten werkend dan
van koortsige wanhoop en zinnenvreugd; werkend in zichzelven en in het
al-omvattend wezen der demonische stad.
Zoo ging hij vele avonden, in de maanden die nu kwamen, langs de kaden der
rivier in schemering, door de volten der boulevards. Wreed en meesleepend zag hij
de Seine rond het Ile de la Cité, als hij des avonds boog over den steenen rand der
bruggen. Maar het Parijs, de sfinx, van Baudelaire en Verlaine, zelfs van Steinlen
en Zola, deerde hem niet meer, hoe diep hij haar ook zien mocht in haar verslindende
bekoring. Te zeer leefde zijn geest in eigen werelden van schoonheid, gesterkt en
gevoed door de schoonheid van vroeger, die ook hier, in dit felst-bewogen oord der
nieuwere tijden, haar onvergankelijken luister spreidde. Gijsbert zag wel de tragische
levensschoonheid der wereldstad, waar elke uiting, elke vorm van het dagelijksch
bewegen, hoezeer gelijksoortig ook, toch grooter, schrijnender was dan waar ook op
aarde; hij zag wel de klaterende vreugde der bals en cabarets, de smartelijke
levensgangen der kleine burgerij; zijn stemming versomberde wel vaak, als hij laat
in den avond huiswaarts keerde, alleen op een ratelenden omnibus door de duisternis
der al slapende faubourgs; maar hij zag onder het lijdende Parijs de onvergankelijke
krachten der historie, uit wier diepste en donkerste smarten de schoonheid van hooge
idealen, van goddelijk-strevende kunstenaarszielen als een durend licht was blijven
stralen. Hij zag Parijs, in die maanden van herfst en winter en voorjaar, als een der
schoonste openbaringen van het menschenleven, de gelijke, de meerdere wellicht,
van de heerschende wereldcentra der oudheid. Al dien tijd, terwijl zijn werk vorderde
op de persen van den uitgever, langzaam, maar zuiver en statig, al dien tijd, na 's
morgens de drukproeven te hebben doorwerkt, ging hij 's middags de musea
bestudeeren, nu hier, dan daar, om zich niet blind te zien in altijd hetzelfde gebouw,
tusschen dezelfde voorwerpen, en hij verzamelde schatten van kennis, die hij ordende
in zijn eenzame avondlijke overdenkingen. Wat hij mooi vond, een grootsche
compositie, een liefdevol détail, teekende hij na in enkele zekere trekken. De dingen
leefden voor hem in de sfeer hunner tijden en hij voelde zich gelukkig en sterker, als
hij dacht aan vroeger jaren, toen de onafzienbaarheid der groote musea hem benauwde
en die eindelooze zalen met de fluisterend-schuifelende menigten hem de treurige
grafkelders hadden geschenen van onherroepelijk-gestorven culturen. Nu werd hij
zich steeds klaarder bewust, dat hier de levende kiemen eener toekomst-schoonheid
sluimerden, maar dat de geesten, in wie zij vruchtbaar mochten ontkiemen, nog niet
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waren geboren in dezen zwaar-doorploegden tijd. En hij voelde dat hij moest werken,
arbeiden naar het licht, daar de groote klaarheid zijns levens nog zeer verre lag.
Zoo had hij, op het oude Seine-eiland, als hij tegen de schemering in het parkje
achter
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Nôtre-Dame op een bank zat, of wat wandelde, zich in die vage tijden terug gedroomd,
toen daar, tusschen het hooge gras onder zwaar geboomte, de Celtische offersteenen
stonden, wier half-vergane ornamenten en opschriften hij nog kort te voren in
Carnavalet of Cluny had trachten te ontcijferen. Hij wilde, als hij zijne oogen sloot,
de gelaatstrekken, de oogen zien van die mannen en vrouwen, die daar waren
rondgegaan, of gevaren hadden op de vlugge wateren der rivier, of gebeden tot de
geheimzinnige symbolen dier zwijgende steenblokken. Er verschenen hem, in die
eenzame verbeeldingsuren, wilde tijden, maar schoon van wildheid, wild van
ongetemde natuurkrachten, schoon van zonnelicht en ruischenden wind over den
stroom en de groene heuvelen beiderzijds, waar nu die eindelooze zee van grauwe
daken golfde, over die heuvelen heen naar nieuwe verten, de gouden velden
verslindend, de duistere doolhof van straten en sloppen, de gonzende vloeden der
boulevards. Maar dan kwam Caesar aan de Seine, dan kwamen Romeinsche keizers
en de Thermen werden gebouwd, ginds, waar nu de rustelooze levensaderen van S.
Michel en S. Germain elkander kruisten. O, als die allen, de heroën op hunne
strijdrossen, plotseling verrezen en de wereld van heden konden zien?.... Maar een
dwaze gedachte was dit.... Zouden de latere eeuwen minder verbaasd zijn, de eeuw
van Genoveva, van Karel den Grooten, van den Heiligen Lodewijk, de latere eeuwen
van oorlog en verschrikking, van hongersnooden en pest, van praal, van
omwentelingen en koningsmoord?
En al die tijden zag hij met hunne tragedies en luchtiger levens-spelen voor zich
heengaan, als hij op zijn avond-zwervingen langs hun voormalige tooneelen kwam:
kerkjes, wier namen den geur nog droegen van verdwenen akkers en bosschen, straten
en pleinen, wier klank visioenen opriep van gesloopte burchten en paleizen.
Dit was het Parijs, dat hij leven zag rond de kunstwerken, de nalatenschappen van
oude cultuur; rond de verminkte beelden en altaren, de bleeke gobelins, de gouden
en ivoren reliquischrijnen, de stralende mozaieken en miniaturen, en vooral... rond
de hopeloos-ondoorgrondelijke menschheid van toen.
Ook in den Louvre zocht hij steeds weer de kunst van eigen ras, die hij eerde en
liefhad, gewaar werd als levend in eigen bloed; maar de zalen dier doode starre
beelden uit Oostersche landen, zelfs der Grieksche en Romeinsche heerlijkheid, liet
hij als een vreemde wereld ongekend liggen, voelend dat een eigen levende
overtuiging sterk in hem moest worden opgebouwd, eer, wellicht, ook die
ontzaglijk-oude en verre streken van schoonheid vruchtbaar voor hem zouden
openliggen.
In de schilderijenzalen zocht hij, mijdend wat hem niet vertrouwd was, de
primitieven, Italiaansche en Vlaamsche: gebogen Madonna-hoofden onder
donkergroen loover tegen guldene lucht, vroom-gebarende Heiligen, slanke allegorieën
in teedere voorjaarskleur; of hij rustte telkens weer voor het ontstellend drama van
Bruegels blindenparabel en het spookbeeld zijner kreupele bedelaars. Daar voelde
hij soms een weifeling opkomen, daar voelde hij nog het wankele zijner overtuiging,
als hij na de klare, onaardsche droomen der oude Italianen de ruige, maar
diep-roerende menschelijkheid zag van den geweldigen Nederlander. Tot beiden
werd hij door sterke liefde getrokken, maar waar de voedende krachten voor de
toekomst lagen, begreep hij nog niet. Het was echter eenzaam voor die oude tafereelen
en Gijsbert kon zich rustig overgeven aan zijn bewonderende mijmering. Vlug liep
hij de steeds flonkerende zalen door, waar Baedeker's sterren de toeristen-massa's
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trokken, waar de copiïsten stonden voor roemruchte schilderijen, waar ook gedweeë
kudden Amerikanen op hunne vouwstoeltjes zaten rond den leerenden geleider.
(Wordt vervolgd).
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Kroniek.
Boekbespreking.
Louis Couperus, Van en over mijzelf en anderen, Amsterdam, L.J. Veen,
zonder jaartal.
Couperus over zichzelf en anderen.... ja.... maar is het mij misschien vergund, mij
die, nu alweer zes jaren, op deze plaats, zoo geregeld als de kalender zelf, ‘over
anderen’ heb geschreven, het ook eens een oogenblik ‘van en over mijzelf’ te
hebben?... O, ik bid u, vergelijk verder niet! Ik mag u helaas geen bekentenissen
doen over galante conversaties met Venus aan den Côte d'Azur; zelfs den ‘Lof der
Luiheid’ kan ik u niet zingen - ik mis (ai! nogmaals: helaas!) de ondervinding. Mijn
onderwerp is oneindig stroever, het bevat ook geen ‘intimiteiten’ over ‘de IJdelheden
des Lichaams en deszelfs Vertuitingen’.... het is alleen maar over mijzelf als nijver
en geregeld boekbespreker dat ik een en ander te bekennen heb. De eerste Januari
lijkt mij zoo'n uitgezochte dag daarvoor. Wij gaan nu als 't ware weer beginnen, niet
waar? ik met lezen en schrijven, gij - laat ik het althans mogen hopen - met lezen
alleen. En gij zult wel willen opmerken, deze onze Kunstkroniek heeft eenige
uitbreiding ondergaan. Toch zullen er niet zooveel méér nieuwe boeken in besproken
kunnen worden dan tot heden. Ook de beeldende kunsten hebben hun rechten in
Elsevier's geïllustreerd Maandschrift. En ten slotte.... nooit is het onze ambitie geweest
in dit tijdschrift een volledig kritisch overzicht der nieuwe verschijningen te geven.
In het afgesloten twaalftal maanden zijn (door collega R.W.P. Jr. en mij) in deze
kolommen een goede veertig nieuwe uitgaven aangekondigd. Maar in het licht en
ons ter recensie gezonden werden er in datzelfde tijdperk misschien wel vijfmaal
zooveel. De heeren uitgevers - meerendeels energieke exploitanten, het dient erkend!
- schrijven ons dan ook telkens briefjes (‘schrijven’ is niet geheel correct; het is ons
juist een troost dat de meeste dier briefjes gedrukt of gehektografeerd zijn; er zijn
blijkbaar vele nalatigen méér!) briefjes, zeg ik, met de vraag waar toch de bespreking
hunner, zoo belangrijke, nieuwe uitgaven blijft. Nu is er iets waar ik wel eens op
wijzen wou. Op onze dagbladdrukkerijen wordt tegenwoordig veel gewerkt met
groote z.g. rotatie-persen, waar men aan de eene zijde een rol ‘papier-sans-fin’
inschuift; deze wordt dan werktuigelijk ontrold, golft in heerlijk rhythmus door de
haarfijn werkende machine, en komt er aan den anderen kant uit - in den vorm van
gedrukte en opgevouwen couranten - kant en klaar! Het is een pracht van een
uitvinding! Maar recensies worden totnogtoe niet op deze wijze vervaardigd. Men
heeft er eenvoudig nog geen machines voor gevonden. Misschien helpt een prijsvraag.
Maar in elk geval, zoolang er nu eenmaal niet zoo iets bestaat voor het lezen en
‘bespreken’ - d.i. schriftelijk karakteriseeren en taxeeren - van literatuur, zoo lang
zal men dat nog moeten gedaan krijgen met den mensch alleen, met handen-, ja zelfs
ook eenigermate met hóófdarbeid.... Ik geef het gaarne toe, deze industrie is
achterlijk....
Want welk een onbetrouwbaar en slecht ingericht werktuig is toch de mensch,
mijn waarde lezer! Somtijds wil het tuig in 't geheel niet werken, somtijds kán het
ook niet eens. Het is gevoelig voor allerlei storende invloeden van buiten. Vooral
wanneer het niet voortdurend voor één-en-hetzelfde - in casu het lezen van boeken
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en het schrijven van recensies - wordt gebruikt, maar nog voor allerlei andere
doeleinden (b.v. voor dat volkomen onnuttige,
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het schrijven van romans, novellen enz.) kan men er zich niet op verlaten. Het is
treurig, maar waar - misschien is het niet altijd zoo geweest, maar tháns is het zeker
zoo - de eenvoudigste koffiemolen, wanneer er ten minste geen steentjes tusschen
de boonen zijn gemengd - wint het in gereede bruikbaarheid van die z.g. hoogste
triomf der schepping: den mensch!
Gelieve aan te nemen, lezer, dat ik geen malletjes verkoop. De zaak is droef-ernstig.
Die goede heeren uitgevers zenden mij hun boeken ‘ter bespreking’ en ik bespreek
er nog geen vierde van. En ge moet ook vooral niet denken, dat ik ze teruggeef, die
onbesprokene (o onbesprokenheid, schoon burgerlijk ideaal!) Toch zult ge op mijn
voordeur de bekende waarschuwing betreffende ongevraagd ‘drukwerk’ niet vinden.
Brutaalweg beschouw ik de situatie zóó, dat het de bedoeling der uitgevers is mij
hunne uitgaven ten geschenke aan te bieden, met h e t v e r z o e k ze te bespreken.
En dat ik in vele gevallen aan dit verzoek.... niet voldoe.
Ziezoo, dat staat er nu eens duidelijk. Zijn er dus uitgevers, die deze mijn opvatting
niet kunnen deelen, dan moeten zij de zending van boek-werken aan mijn adres in
vredesnaam maar staken. Alleen, zij zullen misschien goeddoen, 'n beetje omzichtig
te zijn met zulke maatregelen, want verscheidenen van mijn collega's denken er net
zoo over als ik; wanneer nu de uitgevers al te veel zouden staken, dan staken wij
recensenten ten slotte heelemaal! En dat is toch ook weer niet de bedoeling!
Maar dan ook, er is nog iets, mijneheeren van de uitgeverij, laat ons redelijk zijn:
er is toch ook altijd nog zoo iets als ‘plaatsruimte.’ Deze rubriek wordt in Elseviers
nu wel wat uitgebreid - vooral aan geïllustreerde boeken zal voortaan ‘meer aandacht
gegeven kunnen worden’ (hm, hm!) - maar wie zou, zelfs in deze vermeerderde
kolommen, niet waar? over ál het mooie en belangrijke dat gij met zoo loffelijken
ijver voortgaat over Nederland te verspreiden, iets wezenlijks, iets ook maar eenigszins
gemotiveerds en waardigs kunnen publiceeren! Zegt nu zelf!....
Als ik nu nog even biechten mag - wat er in mijn geval ook nog bijkomt: het is mij
vrijwel onmogelijk over alles wat ik lees, met min of meer genot of voordeel lees,
een artikeltje klaar te maken. Zijt ge muzikaal, lezer? Ga dan eens naar een concert
en vraag u na afloop af, of ge over elk der programmanummers iets.... ja, wát iets....
laat ons maar zeggen: iets eigens zoudt kunnen schrijven, geen woorden als mooi of
leelijk, amusant of vervelend, maar iets waarmee ge, althans voor u zelven, het
gehoorde eenigszins behoorlijk beschréven, gekarakteriseerd zoudt kunnen achten.
Wat mij betreft, ik kan dat niet. En zoo lees ik ook vaak genoeg een nieuw boek, of
gedeelte daarvan, dat mij, nu ja natuurlijk, op een bepaalde wijze aandoet, stemt,
min of meer prettig, min of meer akelig, maar waarover ik eenvoudig geen enkele
gedachte heb die ik de moeite waard zou kunnen achten neer te schrijven.
Waarlijk, ik weet ook niet of de heeren uitgevers er wel altijd gelijk in hebben, op
bespreking aan te dringen. Zoo zou het me toch b.v. heusch niet verwonderen als de
firma P.N. van Kampen & Zoon er zelfs min of meer spijt over had, met zooveel
beleefden aandrang om een aankondiging van Jhr. Dr. M.F. van Lenneps biografie
zijns zaligen grootpapa's gevraagd te hebben. Eens hield mij een Amsterdamsch
uitgever op straat staande en verzocht mij op joviale wijze toch wat meer attentie
aan zijn uitgaven te wijden. Ik beloofde hem een pas ontvangen stapeltje boeken nu
eens geheel te zullen bespreken. Ik hiéld mijn belofte. Gevolg: ik kreeg nooit meer
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een boek van dezen uitgever ter recensie! Hij is klaarblijkelijk ‘boos’ en verdenkt
mij ervan ‘een pik’ op zijn uitgaven te hebben - ge herinnert u de uitdrukking hopelijk
uit uw schooltijd.
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Ik heb op niemand een pik. Maar ik geloof, dat men beter doet mij mijn lectuur zelf
te laten kiezen. Het ligt in de rede, dat ik dan in de eerste plaats lezen zal wat mij om
het een of het ander - een toevalligheid soms - aantrekt, interesseert. Maar het spreekt
evenzeer van zelf dat mijn keuze, ten opzichte der niet door mij besproken uitgaven,
geen de minste gevolgtrekking rechtvaardigt.
Daar heb-je nu b.v. dezen nieuwen bundel van Louis Couperus. Waarom heb ik dit
nu gekozen, dit frivole, mondaine boek? En niet de stellig oneindig ernstiger bedoelde,
en ook mogelijk wel bétere boeken van mijnheer A, mevrouw B, Jhr. Dr. C. en Prof.
Mr. D? Ik geloof, het is zóó gekomen: Ik had van deze stukjes al wat gelezen in
G r o o t -N e d e r l a n d en H e t Va d e r l a n d . (Opmerkelijk is dat deze
cosmopolitische schrijver, die in Zuid-Frankrijk woont en zich Italiaansch voelt,
uitsluitend schrijft in een tijdschrift en een dagblad met zulke patriottische namen!)
Dat vond ik frisch, geestig, lekker-luchtig - zoo echt onnederlandsch en
on-vaderlandsch-luchtig! - on-braaf, levendig, en meestal zeer litterair, liever gezegd:
góed geschreven, smaakvol en met pittige, suggestieve menschtypeeringen, zooals
ik zoo gaarne lees. En ook had ik het al hooren verluiden: Die dondersche Couperus
(het is een citaat, lezer, je n'y suis pour rien!) is toch 'n vent om nooit aan te wanhopen.
Telkens verdwaalt hij naar gewesten waar je hem voor eeuwig verloren achten zoudt,
en telkens staat hij weer voor je, zoo frisch en gezond als ooit, als in dat onvergetelijke
eerste boek van hem, E l i n e Ve r e !
Gezond? Gij glimlacht ironisch of verbaasd. Couperus gezond? Een schrijver die
altijd een soort van cultus voor het ziekelijke - mooier: het maladieve - heeft getoond,
wiens melancolie - pardon! spleen - zonder u ooit kras-hinderlijk te worden (zooals
bij Frans Coenen, niet waar, dames?) toch soms zoo zwoel benauwend over u komen
kon als een naderende onweersbui.
Diezelfde Frans Coenen had het onlangs in het Groene Weekblad ook al over
Couperus' ziekelijkheid, waaraan hij, van zijn kant natuurlijk (oolijkerd!), de voorkeur
gaf boven zeker soort van ‘koeiïge gezondheid.’
Nogmaals pardon, maar ik-voor-mij ben realist. Feiten, meneer, documenten! En
achterin dezen nieuwen bundel van Couperus vind ik een dertigtal boekdeelen
geannonceerd die bij denzelfden uitgever verschenen zijn (dus daar staat E l i n e
Ve r e , door Van Kampen uitgegeven, niet eens bij). Meer dan dertig deelen in 25
jaar.... Nu moet men natuurlijk even met mij aannemen dat er verschillende soorten
van gezondheid bestaan, de koeiïge en.... andere, die van de paardebloem en die van
de orchidee, maar dan houd ik ook vol, dat wie een soliede en duurzame werkkracht
getoond heeft als deze bezinger der luiheid, wie daarná en daarenboven nog zooveel
kinderlijk plezier kan hebben in allerlei mondaine amusementjes, flirterijtjes, allerlei
kleine liefheden en kleine ijdelheden van beminnelijke rijke leegloopers, een
door-en-door gezonde en volstrekt niet overdreven zwartgallige kerel is. Onder ons,
lezer, ik houd het er voor, dat Couperus, zoo goed als gij en ik, veroordeeld is tot
een braaf burgerlijk geregeld en arbeidzaam leven, dat hij zich dagelijks voor zijn
schrijftafel zet en uren lang werkt, ploetert, sappelt, zoo lang en zoo góed als hij maar
kan, en dat die fattige en zich vervelende dandy, waarvoor hij zich zoo gaarne bij
ons, brave Hollanders, uitgeeft (en gelijk heeft hij!) net zoo goed als die ‘héél lange
verhalen,’ waarvan sprake is op bl. 59 van zijn nieuwen bundel, behoort tot zijn
‘métier van leugenaar.’
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Mélancoliek?.... Nu ja, maar volstrekt niet meer dan een interessant schrijver aan
zich zelf verplicht is te zijn, vooral een wiens werken gelezen worden in die hooge
coterieën, waar ‘spleen’ nu toch eenmaal een
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beetje tot de ‘smartness’ behoort. Sport of spleen, men mag kiezen!... Maar
ongezond?... Wat bedoelt ge toch?.... Abnormaal?.... Loop toch rond met uw norm!
Ik heb dezen aardigen bundel met een bijna onafgebroken smulgenot doorgelezen.
Natuurlijk niet zooals ik een boek van Flaubert lees, of van Shakespeare, of van
Vondel, met een genot dat soms bijna smart is en soms hoog geluk - aan zulke
genietingen moet men bij 't lezen van Couperus nu maar liever in 't geheel niet denken.
Maar zooals je geniet aan een exquise tafel, met mooie en lieve vrouwen, geestige
gesprekken, gloeiende bloemen, zooals je daar toch ook even heel precies en op
jegemak genieten kunt van een bizonder fijn gerecht - zoo heb ik van deze kleine
stukjes van Couperus genoten. Die eerste schets, I n t i m i t e i t e n , deed mij nog een
beetje wee en aaierig aan. Dat altijd maar weer herhaalde, zoo innig zelfingenomene:
‘ik voel mij, heel vreemd, italiaan; het is wel vreemd, dat ik mij zoo italiaansch
voel....’ pf! kerel! voor mijn part voel je je Hottentotsch, vertel nu maar op!.... Maar
later heeft me die, toch zoo duidelijke, en dan ook zoo oprechte, zoo
lief-kinderlijk-oprechte persoonlijke ijdelheid van Couperus bijna heelemaal niet
meer gehinderd. Ik zag er eigenlijk ook al een bewijs van gezondheid in! En dan,
daar was al dadelijk in 't begin van het tweede schetsje zoo'n voortreffelijk
karakteristiekje. M i c h e l e heet de schets. En zij begint: ‘Hij is de maître-d'hôtel
van ons pension in Rome; een Napolitaan van drie-en-twintig jaar; een mooie jongen,
als een klein, vlug, alert haantje; hij is elegant van figuur, matbleek van teint, met
donker mooi haar en prachtige, soms weemoedige, soms vroolijke fluweelen donkere
oogen, waaraan onwaarschijnlijk lange wimpers. Hij ziet er uit in zijn rok, zijn wit
vest met vergulde knoopen, als een jonge dandy, die naar een bal gaat, en zijne handen
zijn verzorgd. Hij staat recht achter tafel, overziet alles, beveelt met een enkel woord
de cameriere's, en nu en dan bedient hij zelf zijne sympathieën, met een vertrouwelijke
fluistering, getemperd door een nuance van eerbied. Daar ik tot zijne sympathieën
behoor, geeft hij mij nu en dan brood, een flesch Nocera, of zelfs biedt hij een schotel
aan. De service, door Michele geleid, glijdt onberispelijk op rolletjes voort. Nu en
dan luistert hij naar de conversatie, zoo met een halven glimlach om zijn mooi-fijne
kneveltjes; dan tintelen zijn oogen vroolijker, maar meer kreukt hij zijne correctheid
niet.’
Dan volgt ‘G e u r e n v a n H e i l i g h e i d , dat zoo smaakvol korte, bijna al te
salon-keurig alles maar even froleerend novelletje van den zondigenden monnik het heeft me toch even doen droomen. ‘I m p u l s i e e n We i f e l i n g - heel juist,
heel fijn opgemerkt. M a r s e n Ve n u s , nu ja...., D i o n y z o s i n h e t
O n d e r h u i s .... En dan vooral: D e L o f d e r L u i h e i d !.... ‘Litteratuur is al iets
van vroegere jaren, ouderwetsch. Neen, ik schrijf niet meer, nooit meer. Het is wel
weemoedig, dit zóo te bedenken, want het is mij zoo liéf te schrijven: ik zal het
missen (niet meer) te schrijven*), maar toch neen neen.... geen boeken meer! Niets
doen: lui zijn: bestaan....’
Hahaha! Zoo'n grappenmaker! Ziet ge hem niet zitten, lezer, op een mooien
voorjaarsochtend misschien; hij snakt er naar buiten te komen; maar neen neen, 't
mag niet, 't gaat nog niet, hoor! Eerst moet zijn taak af, een stukje voor
Groot-Nederland, het hollandsche tijdschrift, waarvan hij redacteur is,.... daar zit hij
dus en pent.... en pent.... ijverig....
*) De tusschen haakjes geplaatste woorden zijn zeker bij vergissing blijven staan.
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‘Abrikó!... zengelei!... Mag ik snoepen?’
Hahaha! Is hij niet heerlijk? Couperus, je bent een vent om te zoenen, waarachtig,
als ik een meisje was....!
H.R.
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Neerland's Indië, Land en Volk, Bestuur, Bedrijf en Samenleving, onder
leiding van H. Colijn door deskundigen op verschillend gebied, met een
voorwoord van J.B. van Heutz; 700 illustraties, waaronder 6 gekleurde,
aflevering I, Amsterdam, Uitgevers Maatschappij ‘Elsevier’.
Inderdaad, de heer Colijn, die de kwestie in zijne ‘Inleiding’ op hoogst beleefde en
delicate wijze ter sprake brengt, heeft volkomen gelijk, wij, de groote massa van het
Nederlandsche volk, ook der z.g. beschaafden, wij allen, die er nooit zelf geweest
zijn, weten weinig, veel te weinig van dat enorme Indische rijk, waardoor Nederland,
zooals prof. Niermeyer (blz. 2) opmerkt, de ‘grootste equatoriale mogendheid’ is.
Men behoeft er den Tijdspiegel van 1910 maar op na te slaan, het nummer waarin
Is. Querido over Jan Toorop schreef, en waarin divagatiën over Indië voorkomen,
die, gelijk ik mij heb laten vertellen, door Indische bladen overgenomen, den schrijver
een lachsucces hebben bezorgd, dat wel niemand hem benijden zal. De heer Querido
is een autodidact, 't is waar, maar denk vooral niet, dat het er met de kennis betreffende
‘onze Oost’ der meesten, die hoogerburgerscholen of gymnasia hebben afgeloopen,
ja misschien wel gestudeerd in de rechten of de theologie, zooveer beter geschapen
staat. Er moge ons dan misschien nog al wat zijn bijgebleven van uit het hoofd
geleerde aardrijkskundige lesjes, opsommingen van eilanden, bergen, steden - wat
hebben wij ooit op school geleerd over de zeden en gewoonten, de bestaansmiddelen
en rechts-instellingen, de talen en godsdiensten der Indische volken, wat over de
inlandsche besturen en onze eigen algemeene, gewestelijke en plaatselijke
bestuurs-inrichtingen, wat, ten slotte, over hetgeen in Indië ‘van staatswege en door
particulier initiatief op elk gebied verricht wordt’ - om nogmaals de bewoordingen
der Inleiding te gebruiken. Neen, waarlijk, van onze scholen moeten wij het, voor
dergelijke kennis, wel haast geen van allen hebben; het weinige, dat wij van Indië
weten of begrepen hebben, kwam tot de meesten onzer uit de monden van familie
of vrienden, die er geweest waren, en uit.... Indische romans. ('t Zou interessant zijn,
als 't mogelijk was, eens na te gaan, hoeveel van ál onze kennis wij aan min of meer
toevallige artistieke of uitspannings-lectuur te danken hebben.) En nu zal ik wel de
laatste zijn om iets kwaads van romans te zeggen, maar voor een belletrist vormt de
objectieve juistheid zijner ethnografische mededeelingen nu niet altijd een hoofdzaak.
Het boek, waarvan de eerste aflevering voor mij ligt, heeft de uitgesproken
bedoeling ons allen, dus nu eens niet alleen hen, die er speciaal b e l a n g bij hebben,
maar iederen Nederlander, die krachtens zijn nederlanderschap b e l a n g s t e l l i n g
in zich voelt en voeden wil, voor dat andere, dat grootere Nederland aan den Equator,
over al hetgeen ik u in mijn vorige alinea noemde op aangename wijze in te lichten.
Oud-gouverneur-generaal Van Heutz legt er in zijn krachtig aanbevelend voorwoord
den nadruk op, dat de schrijvers der verschillende artikelen die, onder leiding van
den veelbereisden heer Colijn, tezamen dit boek zullen vormen, mannen zijn van
e r k e n d e bekwaamheid en naam. Nu, wij vinden het heel prettig voor die heeren,
dat hun bekwaamheid zoo erkend, en dat zij, ieder op zijn gebied, zooveel naam
gemaakt hebben - hoewel zoo'n ‘naam’ soms meer last dan genoegen geeft - maar
voor ons is de hoofdzaak, dat zij met kennis en oordeel, en ook met wat talent van
expressie, over hun onderdeel en ‘specialiteit’ weten te schrijven. En dit zouden wij,
ten deele natuurlijk zelf wel merken, ten anderen deele wel willen gelooven, wanneer
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een ernstig man als de heer Colijn het ons verzekert, dus ook al waren de schrijvers
in kwestie wat minder beroemd. Op dien ‘naam’ en ‘erkendheid’ trouwens heb ik
niets af te dingen, wanneer ik lees, dat de verschillende hoofdstukken zullen worden
bewerkt door:
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GEZICHT OP DE VIJF TJANDI'S (HINDOE-TEMPELS) OP HET DIËNG-PLATEAU.

prof. Kern, prof. Snouck Hurgronje, prof. Heeres, Maurits Wagenvoort, de
oud-hoofd-inspecteur der cultures Van Lawick, Mr. H.A. Lorentz, Mr. G. Vissering,
J.E. Jasper, enz.
De eerste aflevering ziet er smakelijk uit en de tekst (van prof. Niermeyer) laat
zich aangenaam lezen. Er is een goede kaart van den Oost-Indischen Archipel achterin
gevoegd. Om de gekleurde plaat - reproductie naar een schilderij van Duchattel geef ik persoonlijk niet veel, maar de overige illustraties, bijna alle ditmaal kiekjes
in de Indische natuur, zijn over 't algemeen goed - het moet moeilijk fotografeeren
zijn in Indië - sommige zelfs bizonder scherp, duidelijk en fraai afgedrukt op het
gelukkig niet al te erg glimmende papier. De mise-en-page, d.w.z. de plaatsing der
prentjes op de pagina, heeft niet zoozeer de instemming der redactie van ‘Elseviers’,
die, naar de lezers weten, gewoon is dit anders te doen: wij beijveren ons altijd van
de opengeslagen twee pagina's een harmonisch geheel te maken. Ook het omslag,
dat klaarblijkelijk verbeelden moet uit steen gehouwen te zijn, lijkt ons
min-eigenaardig. Doch dit zijn natuurlijk bijzaken (al wil het ons toeschijnen, dat,
waar de hulp van zooveel specialiteiten voor den tekst ingeroepen werd, eenige
artistieke voorlichting, het uiterlijk betreffende, ook niet misplaatst geweest zou zijn).
Waar het bij een werk als dit op aankomt, is natuurlijk in de eerste plaats de
vertrouwbaarheid, en verder de leesbaarheid van den tekst en de werkelijk illustratieve
eigenschappen der prentjes. Over beide zal men eerst na compleet komen van het
boek (hetgeen in 24 afleveringen geschieden zal) volledig kunnen oordeelen, maar
er is bij den ernst, die hier blijkbaar voorzit, alle reden om het beste te verwachten.
Duidelijk is vooral ook, dat deze onderneming op zeer royale wijze werd aangepakt.
En zulk een royaliteit is in Nederland nog altijd te zeldzaam om niet van harte te
wenschen, dat zij ruimschoots beloond moge worden door een groot succes.
H.R.
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Justus van Gent (Joos van Wassenhove) door A. de Ceuleneer, Gent, A.
Siffer, 1910.
Velen zullen zich ongetwijfeld de in 1902 te Brugge gehouden en zoo geslaagde
tentoonstelling der Vlaamsche primitieven herinneren.
Niet alleen heeft deze tentoonstelling ons veel schoons doen zien, dat van heinde
en verre in bruikleen was afgestaan, noch heeft zij uitsluitend waardeering gewekt
voor een kunstperiode, die te weinig gekend was; zij heeft ook geleid tot 't bestudeeren
van de kunst der XVde en XVIde eeuw.
De zeventiende eeuw - de gouden eeuw ook voor de schilderkunst - zij was altijd
het tijdperk, dat de kunstvorschers met liefde bestudeerden, en vele schilderijen uit
voorafgegane perioden stonden in Musea en verzamelingen dan ook nog te boek als
van een ‘onbekenden’ meester; maar de Brugsche tentoonstelling heeft, deels door
haar overweldigende schoonheid, deels ook door de bijzondere gelegenheid van
vergelijkings-materiaal te hebben, de belangstelling der kunsthistorie voor vijftiende
en zestiende-eeuwsche Vlaamsche kunst gewekt.
Nadien toch zijn tal van schilderijen aan een bepaalden meester toegeschreven
kunnen worden; heeft men de namen kunnen terugvinden van kunstenaars, wier
werken naar een enkel schilderij vernoemd waren, heeft men de juiste datums kunnen
vaststellen, en den levensloop van dezen en van genen schilder kunnen nagaan.

DE DIALECTIEK (FEDERIGO MET ZIJN DERDE DOCHTER AGNESINA).

Hoewel er nog veel duisters is in de kunsthistorie der XVe en XVIe eeuw, bereiken
ons toch telkens weer berichten over nieuwe vondsten en mogen wij thans wijzen
op een zeer belangrijke studie van Prof. A. de Ceuleneer over den schilder van ‘Het
Laatste Avondmaal van den Hertog van Urbino’, over Joos van Gent, wiens eigenlijke
naam Joos van Wassenhove moet zijn.
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Niet alleen zaakrijk en door tal van noten helder toegelicht, maar bovenal
aangenaam en aantrekkelijk beschrijft prof. de Ceuleneer ons in het kort het verblijf
van Joos van Gent in het kunstzinnige milieu van Federigo de Montefeltro te Urbino.
Aan diens hof kwamen de bouwmeesters Luciano Dellaurana, Ambrogio Barocci da
Milano, Baccio Pontelli, de beeldhouwers Francesco di Giorgio Martini, Ambrogio
di Antonio,
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en de schilders Piero dei Franceschi, Giuliano de Rimini, Guido Palmeruzzi, Antonio
Alberti da Ferrare, Paolo Uccello, Giovanni Santi.
Federigo liet zich, om den jare 1470, door Dellaurana, later door anderen voltooid,
een kasteel zijner waardig bouwen, en het is hierin, dat wij ook de werken van Joos
van Wassenhove terugvinden.
In zijn bibliotheek-kamer wilde hij namelijk portretten van groote wijsgeeren
hebben, in olieverf geschilderd, waartoe hij een Vlaamsche kunstenaar ontbood, en
Joos van Wassenhove naar Urbino liet komen.
Uit dien tijd ook, zelfs vóór hij zijn portretten begon, dagteekent een altaarstuk,
het Heilig Avondmaal, door Joos voor de Broederschap van het Corpus Domini te
Urbino geschilderd, en dat hem als een meester bij uitnemendheid doet kennen.
Behalve de portretten, waarvan de meesten aan zijn hand worden toegeschreven,
hetgeen een vergelijking met het Heilig Avondmaal aanwijst, waren in de tweede
bibliotheek-zaal van Federigo's paleis een zevental allegorieën, de vrije kunsten
voorstellende, waaruit ook, hoewel de Italiaansche invloed merkbaar is, het Vlaamsche
coloriet spreekt.
Prof. de Ceuleneer neemt ten opzichte van deze schilderijen, over wier maker veel
getwist wordt, aan, dat zij ook door Justus geschilderd werden, het moge dan zijn
naar schetsen van Melozzo da Forli.
Een dezer allegorieën, de Dialectiek, waarvan wij hier de afbeelding geven, doet
duidelijk, zoowel in het vrouwen-figuurtje, als in de stoffeering van het geheel, aan
een Vlaamschen meester denken.
Wat er verder met Wassenhove gebeurde is niet bekend, noch of hij in zijn
Vaderland terugkeerde, noch of hij in Italië stierf; maar dat hij een der belangrijkste
XVe eeuwsche Vlaamsche meesters geweest is, dit heeft ons Prof. de Ceuleneer met
zijn geschriftje getoond.
R.W.P. JR.

Een nieuw ontdekte Rembrandt (?)
Zooals we eenigen tijd geleden uit de dagbladen vernamen, meent de heer Prakke te
Nijmegen een Rembrandt ontdekt te hebben. De mare van deze ontdekking werd
alom met groote belangstelling vernomen en dat men het bericht met eenige reserve
overnam, kan niet anders dan voorzichtig genoemd worden. Toch is het vrij zeker,
dat men hier met een schilderij uit het atelier van Rembrandt te doen heeft en nu
reeds wijzen verschillende details er op, dat Rembrandt zelf een aandeel in het
kunstwerk moet hebben gehad. Een definitief oordeel is pas te wachten, als alle
overschilderingen, die bij vroegere restauraties zijn aangebracht, weder verwijderd
zullen zijn.
Het hier bedoelde schilderij kwam te Nijmegen op een publieke verkooping van
inboedels, waar het tusschen oude meubels was opgeborgen, voor enkele guldens in
het bezit van den tegenwoordigen eigenaar, den kunstkooper Prakke. Het zag er, naar
ik op den kijkdag voor deze verkooping zelf waarnam, zeer onooglijk uit, het was
niet omlijst, in hooge mate vervuild en hier en daar beschadigd. Het gouden licht,
dat later bij de schoonmaak in allen luister te voorschijn is gekomen, was niet kenbaar
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en doordat het koloriet van de halfliggende mannenfiguur niet bepaald superieur
aandeed, trok het niet de bizondere aandacht en kocht de heer Prakke het meer als
curiosum. In diens bezit is het van de kleurverbergende laag stof ontdaan en nadat
de beschadigde punten wat waren bijgestipt, verkreeg het direct een geheel ander
aanzien en kwam een subliem geschilderde engel, omstraald door een grootsch licht,
te voorschijn. Wij hebben een vrij goede foto van het stuk kunnen verkrijgen. Zooals
op de hierachter afgedrukte reproductie daarvan is na te gaan, geeft het schilderij
een voorstelling van de gebeurtenis, zooals ons die in
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REMBRANDT

(?) - DE PROFEET ELIA DOOR DEN ENGEL GESPIJZIGD.

het Oude Testament 1 Kon. 19 wordt verhaald. De profeet Elia, die, nadat hij 450
profeten van den baäl had laten vermoorden, uit vrees voor de wraak van Izebel, tot
eigen lijfsbehoud, in de woestijn was gevlucht, had zich na eene dagreis aan den voet
van een boom neergelegd, met de bedoeling daar te sterven. Bekend zijn de woorden,
die hij sprak: ‘'t Is nu genoeg Jahwe, neem mijn leven; want ik ben niet beter dan
mijne vaderen.’ Maar nauwelijks was hij ingeslapen of een engel van Jahwe stiet
hem aan en zeide: ‘sta op, eet!’ En opziende, vond hij een broodkoek en een kruik
water bij zich staan.
Dit moment is op het schilderij in beeld gebracht. Een engel met weelderige blonde
lokken en gehuld in een gewaad van lichte tulle, raakt den schouder van den half
liggenden grijzen profeet aan; deze heeft een bemande flesch en een gebakken brood
naast zich staan. Het licht komt van links en valt, ongeveer evenwijdig met het doek,
op het verwonderde gelaat van den grijsaard. De engel wordt op den rug en de vleugels
sterk belicht en ook op de wang en door het haar speelt een naar waarheid
rembrandtiek licht. De profeet Elia, half geleund tegen een boomstam, die ook nog
een lichtflits opvangt, is gekleed
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in een geel gewaad met wijde mouwen en rooden ceintuur, hij is blootshoofds en
barvoets. Rechts van den boom is een verschiet, dat nu nog wat vaag en donker is,
en links vormt een bruin gehouden struikgewas den achtergrond voor den scherp
belichten engel. Op den voorgrond ligt het brood, daarachter vóór den engel, staat
de bemande flesch. De vleugels van den engel, forsch van constructie, onderscheppen
het gouden licht en werpen met de figuur zelf, breede slagschaduwen; zijn dun, wit
kleed, omsloten door een lichtblauwen ceintuur, wordt door de rechterhand tot aan
de knieën opgehouden.
Het is hier vooral de figuur van den engel, die door schildering, vormen en
opvatting sterk aan Rembrandt doet denken. Men speurt de gelijkenis met Saskia en
de techniek, het licht en de kleur van enkele details zijn in merkwaardige
overeenstemming met andere werken van den grootmeester. Maar ook toont het
schilderij schetsmatige details en minder geniale gedeelten, zoodat het zeer
waarschijnlijk is, dat leerlingen er aan gewerkt hebben en daarom is het ook niet
uitgesloten, dat Ferdinand Bol er een aandeel in heeft gehad. Toch is ook weer
gebleken, dat juist de gedeelten, die eenige minderwaardigheid vertoonen,
overgeschilderd zijn, zoodat het meesterwerk nog onder later aangebrachte verven
verborgen kan zijn. Duidelijk is deze overschildering b.v. zichtbaar aan de linkermouw
en -arm van den engel.
Ongeveer op het midden der hoogte, zijn aan den rechterkant van het doek de
letters Rem en daaronder de cijfers 35 vaag te onderscheiden. Mogelijk is dus het
schilderij, althans gedeeltelijk, in 1635 door Rembrandt geschilderd. Hij was toen
een jaar met Saskia getrouwd, woonde in Amsterdam en, naar ons wordt verhaald,
maakte hij in dien tijd veel schilderijen over bijbelsche onderwerpen, die zooals Jan
Veth getuigt ‘voorbeelden (zijn) van (die) anti-monumentale momentenjacht, doch
waarmee Rembrandt nog al te zeer verre bleef van zijn eigenlijken kunstaard.’
Zoo is ook het hier bedoelde schilderij een bravourstuk, een te uiterlijk bewogen
werk, dat alleen past in de luidruchtige en overmoedige periode, die Rembrandt in
dien tijd doormaakte.
Het heeft binnen de lijst een breedte van 152 en een hoogte van 134 c.M., het zal
dus ongeveer 155 × 137 cM. groot zijn. Hoogstwaarschijnlijk is het echter vroeger
grooter geweest en zeker zijn er in de breedte strooken afgesneden. Ook het feit, dat
het dubbel gedoekt is, wijst er op, dat het bij een beeldenstorm of oorlog uit de lijst
of van het spieraam gesneden en later opnieuw gedoekt is. Dat het langdurig gevouwen
is geweest, blijkt uit een gerestaureerde lijn, die ongeveer 28 cM. van onderen door
het doek gaat.
Omtrent de herkomst kon ik het volgende te weten komen: in het jaar 1828 kocht
de Antwerpsche restaurateur Verlinden te Mechelen op een veiling een reusachtige
partij schilderijen, die, alle ongeencadreerd, blijkbaar uit de lijsten waren gesneden.
Men zegt, dat er bij waren, die vroeger in musea moeten hebben gehangen. Omstreeks
1870 zijn er van deze collectie ongeveer 1300 stuks voor 80.000 gulden verkocht,
de overige 300, zijnde de beste, bleven in de familie bewaard. Hierbij bevonden zich
een Rubens, die naar Londen is gegaan en o.a. ook het onderwerpelijke stuk, dat met
nakomelingen der familie naar Nijmegen verhuisde, waar het, evenals bij den vorigen
eigenaar, op zolder en eindelijk, in den gepasseerden herfst, op de verkooping
terechtkwam, waarvan ik reeds repte.
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De kunstwaarde van het stuk zal beter te beoordeelen zijn als door deskundige
hand de overschilderingen en restauraties verwijderd zijn. Om zijn historische
beteekenis alleen moet het echter reeds een belangrijk werk uit het atelier of de school
van Rembrandt genoemd worden.
B.J. KERKHOF.
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‘DE SPIN NAM DE PAREL, SPRONG IN EEN TJOEWO TJOEWA, ZETTE DE TWEE HAANTJES IN DE BOOT.’
ILLUSTRATIE VAN WIM MULLER.

In memoriam Wim Muller.
Hoewel hij nog niet opgenomen was in de rijen der Nederlandsche kunstenaars,
wensch ik toch hier even een jongen man te herdenken, die aan dit maandschrift met
een eigenaardig, ongewoon talent heeft meegewerkt.
Willem Muller, zoon van Dr. P.J. Muller, stierf onlangs plotseling, op vijf en
twintigjarigen leeftijd, te München, waar hij een arbeidsveld had gevonden als mede
teekenaar aan de Meggendorfer Blätter, en andere Duitsche geïllustreerde tijdschriften
en tevens zijne studiën voortzette.
In den echten zin van het woord was Wim Muller een teekenaar. Als kind, als
schooljongen, teekende hij in vele opzichten zóó volmaakte composities, meest van
humoristischen aard, dat men later op de Haagsche Akademie, waar hij een tijdlang
zich in het teekenen wilde bekwamen, niet gelooven wilde, dat hij deze teekeningen
niet van buitenlandsche tijdschriften had gecopiëerd.
Toch was dit niet zoo. Wel had hij veel gezien en opgenomen, en waren Nicholson,
Grasset, Steinlen hem niet vreemd, maar ik, die hem mocht leiden en hem de
schoonheid der realiteit trachtte te doen inzien, ben in staat geweest zijn groote
oorspronkelijke en aangeboren gaven te leeren kennen.

UIT ‘KAFFERTYPEN’, EEN ALBUM.

Van heel jongs af aan uitte hij zijne gedachten in teekening, ontwierp hij, in forsch
en krachtig volgehouden lijnen, soms met vlakke kleuren opgewerkt, wat hij om zich
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heen waarnam. Zijn geheugen was zeer opmerkelijk en zijn verbeeldings- en
memorie-gaven zaten hem dikwijls in den weg om trouw naar de natuur, naar het
model te teekenen.
Onwillekeurig ging hij dan in zijn studies over tot conventioneele lijnen, en niet
dan met moeite volgde hij de zacht modelleerende, leven gevende contours, die
bestudeerd
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moeten worden om zelfs de meest schetsmatige, en z.g.n. gestyleerde lijnen gevoelig
en levend te maken.
Deze natuurlijke aanleg maakte van hem een zeer m o d e r n teekenaar, die het
ver zou hebben gebracht als aanplakbiljet-ontwerper of decoratief kunstenaar.
Voor dit genre was zijne verbeeldingskracht een zeer groote eigenschap.
In Elsevier's Maandschrift maakte hij eenige teekeningen voor een spinverhaal
(anansitori) uit de West, (1904). Wonderlijk knap wist hij de spin in een
menschengedaante te teekenen en, uiterst moeilijk gegeven, een ‘passend’ costuum
er voor te ontwerpen.
Ook affiches maakte hij, met succes, te Parijs; deze waren volkomen juist van
opvatting, duidelijk, vlak, in decoratieven stijl gehouden.
Na eenige jaren in Europa gestudeerd te hebben, ging hij omstreeks 1905 naar
Pretoria, waar zijn ouders woonden. Twee jaar vertoefde hij in Transvaal, maar,
zooals hij mij schreef, ‘de toestand is er sedert den oorlog steeds op achteruit gegaan.
Wel heb ik eenige reclameplaten gemaakt en ontwerpen voor programma's, enz.,
maar er van bestaan, daarvan was geen sprake. Het komt de firma's daar veel
goedkooper uit de platen heelemaal klaar uit Engeland te laten komen.’
Intusschen had Wim Muller vele Kaffer- en Boerentypen geteekend, een heel
album vol.
Hij besloot naar Europa terug te keeren, en, na een zeer mooie reis van zes weken
langs de Oostkust van Afrika, ging hij terug naar Parijs, waar hij vroeger meermalen
voor de groote drukkerij Chaix aanplakbiljetten had gemaakt, voor welke firma hij
ook in Transvaal op bestelling had gearbeid.
Voor zijn album met Kaffertypen vond hij te Parijs geen uitgever.
Met weinig geld op zak ging hij toen naar München, waar hij de redacties van
Jugend en Simplicissimus opzocht, zonder onmiddellijk resultaat. De hoofdredacteur
van de Meggendorfer Blätter toonde zich echter zóó ingenomen met zijn werk, dat
hij hem onmiddellijk vroeg om vast medewerker van dit blad te worden, tegen een
maandelijksch salaris.
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UIT ‘KAFFERTYPEN’, EEN ALBUM.

Dit schreef hij mij een paar jaren geleden, met jeugdig enthousiasme. Sedert vernam
ik niet veel meer van hem, tot dat ik onlangs het lakonieke bericht ontving van zijn
dood.
Het is zeer te betreuren, dat Wim Muller zóó jong is gestorven, daar, zooals blijkt
uit het betrekkelijk kleine aantal zijner gereproduceerde werken, zijn aangeboren
talent groot was, zijne gaven ongemeen waren, en hij, met een observatiegeest als
de zijne, en meer studie, een bijzonder teekenaar, zooals er in Holland niet velen
zijn, had kunnen worden.
PH. ZILCKEN.
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Tentoonstelling van Noorsche huisvlijt in het museum van kunstnijverheid
te Haarlem.
Nu men ten onzent ook plannen beraamt om uit de huisvlijt weder tot de volkskunst
te geraken is het leerzaam eens naar een ander land te zien waar men een dergelijke
proef genomen heeft, doch vooraf wel iets zekerder was van het resultaat, wijl de
huisvlijt aldaar nog niet ontaard was in prutserij met groene erwten, sigarenpuntjes
en porceleinscherven.
In Noorwegen heeft men een bestaande volksuiting gecultiveerd; heeft men van
de animo die er in houtsnijden en weven bestond gebruik gemaakt, en door cursussen
en voorbeelden, maar vooral ook door een afzetgebied voor de productie te zoeken,
getracht de oude zoo inheemsche huistechnieken wederom in eere te herstellen.
Wat hiermede bereikt is toonde in de afgeloopen maand een kleine expositie in
het Haarlemsche Kunstnijverheidsmuseum. Snijwerk, weefwerk, wat schilderwerk
waren hier de hoofdzaak, en vergelijken wij dit met wat huisvlijttentoonstellingen
ten onzent doen zien dan was het werkelijk een verfrissing, maar... in Noorwegen
bestond iets waar op voortgebouwd kon worden, daar zit het snijden en het weven
de menschen nog in de vingers, en was alleen leiding noodig; doch juist deze dreigt
het werk nu weer te bederven.
Men meene toch niet dat alleen met geld en goeden wil de huisvlijt in betere banen
geleid kan worden; het komt er wel degelijk op aan hoe dit wordt gedaan, en wie het
doet.
Dat het Noorsche werk over het algemeen niet slecht is, vindt zijn oorzaak in de
meerendeels goede Keltische motieven, maar beziet men zoo'n heele tentoonstelling
van snijwerk, dan is er toch iets vervelends in; alles is zoo voor de verkoop gemaakt,
zoo precies en hetzelfde, er zit iets schoolsch en machinaals in. Een oude mangelplank,
hoewel misschien nonchalanter gedaan, is even vol gesneden als zoo'n Noorsch
doosje of luxe-botertonnetje, maar honderd maal pleizieriger. Ik geloof dat zoodra
men van deze huisvlijt een bestaan gaat maken, zoodra er gewerkt wordt voor
vreemdelingen-bezoek of export, de eigen volksuiting verloren gaat en plaats maakt
voor het vervelende, machinale dat winkelwerk heeft.
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HOUTSNIJWERK NAAR MOTIEVEN UIT DE VIKINGER TIJD.

Er waren ook wel dingen waar de maker zich boven het niveau van een
schoolleiding had weten te verheffen, waar zijn werk een persoonlijk karakter had
verkregen, of waar een kunstenaar als Munthe de ontwerpen gemaakt had, en zooals
ik reeds zeide ook im groszen ganzen is het Noorsche werk niet leelijk en zijn de
Vikinger-voorbeelden en de Keltische vlechtingen, motieven die het nog altijd
uithouden, maar even voorzichtig als men in Indië moet zijn met de inheemsche
volkskunst voor de Europeesche markt bruikbaar te maken, even angstvallig zal men
dienen te wezen bij de leiding inzake volkskunst en huisvlijt.

METAALWERK MET KELTISCH VLECHTMOTIEF.

R.W.P. JR.
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‘WILGENSLOOT’. (EIGENDOM VAN DOUARIÈRE LOUISE VAN ALPHEN, 'S GRAVENHAGE).
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Willem Maris, 1844-1910,
door dr. Max Eisler.
Met Willem Maris, wien men in den verloopen herfst op het stil bloeiende ‘Eik en
Duinen’ een graf heeft gedolven, is weder een groote uit de vorstelijke rij der jongere
Hollanders heengegaan. De Marissen sterven betrekkelijk jong. Nog leven van de
tochtgenooten, die het meest met hen zijn verwant, Jozef Israëls en Hendrik W.
Mesdag, en de tachtig en meer jaren, die zij dragen, drukken niet zoo zwaar, dat hun
oog de liefde voor het schoone, hun hand de natuurlijke vastheid zou hebben ingeboet.
De stoere kracht der rijpheid leeft in dit geslacht, welks kunstenaarschap inniger
ontvangt en geeft, naarmate het ouder wordt. Maar de Marissen sterven jong. Nog
was het oog van Jacob, den oudste, blijde gespannen om de melodische ineenvloeiïng
der zondoortinte kleuren in zich op te nemen, toen het plotseling brak. Nog waarden
de droomen van Willem, den jongste, over de weide, zoekende naar eenzame plaatsen,
om daar te rusten, toen zij plotseling verwaasden in het tijdelooze. Hij was als iemand,
die een lied speelt voor zich alleen, - onbemerkt neemt de dood hem het snarentuig
uit de hand en speelt het lied ten einde.
Want hij was in zijn hart een zanger. Toen men hem in die mooie herfstdagen uit
Den Haag door het vruchtbare Westland droeg, klonk zijn lied over de breede polders,
daar liggend onder den zwaren zegen der rijpheid, over de smalle slootjes, die de
akkers omlijnen; over het kalme, groenig glinsterende water trilde Willems lied en
eindigde, waar het zich tot een vijver verbreedt en aan de witte koeien een drinkplaats
en schaduw biedt. Want daar vertoefde hij de beste uren van zijn leven. Met een
zeldzame, trouwe standvastigheid, die het duidelijkste bewijs van zijn kunstenaarschap
was.
Een merkwaardig mensch. Dat hij de wilgen lief had en de koeien, die zich
koesteren in de zon, de eenden, die zwemmen in een fonkelenden plas, vindt
voldoende verklaring in de liefde voor zijn land en de groote overlevering der
Oud-Hollandsche kunst. Minder evenwel, dat hij dat licht in het warme groen in zich
opnam als de harmonische klanken, waarvan dichters hun Bukolische liederen vormen.
Nog vreemder scheen het, dat hij de eigenlijke, grootsche bekoring van het vochtige
weiland vaak ontweek en liever een stuk wei uitzocht, afgesloten door een paar
alleenstaande boomen, die een waterplas beschaduwen.
Zoo scheen hij het landschap te interieuriseeren. Waar anderen de ruimte boeide,
die zich met de hoogte van den hemel tot oneindigheid paart, daar was hem het
begrensde liever, dat intieme bekoorlijkheden bergt en in het kleine het hart van het
geheel draagt. Voor hem althans was dat zoo. Zijn geest raakte niet verward in de
dansende zonnestralen, die over den vochtigen adem der aarde ons meevoeren naar
den oorsprong des lichts; hij kwam veeleer uit hoogere gewesten naar beneden en
bleef hangen aan de aardsche dalen, die door zonne-tintelingen, vermooid, een fijn
voelend gemoed gelukkig maken. Het komt ons bijna voor, dat deze ongewone
geaardheid ten deele te verklaren is uit het Zuid-Duitsche bloed, dat de drie Marissen
hebben geërfd.
Want vader Maresg was van Oostenrijksche afkomst, een eenvoudig letterzetter,
die met een weekloon van twaalf gulden zijn gezin op fatsoenlijke wijze onderhield.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 21

Een braaf werkman, trouw aan de goede traditie, dat elk ambacht den man waardig
is, wanneer het op een eerlijken en degelijken grondslag berust. Die gezindheid
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ZONNIGE DAG. (IN PARTICULIER BEZIT, 'S GRAVENHAGE),

droeg hij over op zijne zonen, en gaf hun die mede op den weg, dien Jacob en Matthijs,
en eindelijk ook Willem, uit de werkplaats van hun vader insloegen naar de vrijere
werkplaats van hun liefde, van de schilderkunst. Oorsprong en einde van dien weg
liggen dichter bij elkander, dan men zou meenen, want eigenlijk was het bij de zoons
eerst slechts een verandering van ambacht, zooals ook hun vader meende. Ten minste
is Willem in zijne leerjaren alles gelegen aan een flinke en nauwgezette geoefendheid
van de hand. Hij was begonnen te teekenen op zijn twaalfde jaar en daarbij bleef het,
wel tot aan zijn twintigste. Hij had zich tot de natuur gewend, die zijn leermeester
werd.
Het Stedelijk Museum te 's Gravenhage bezit uit dezen eersten tijd (onder No.
243) een uiterst belangrijk stuk, dat eenige koeien onder een door boomen
beschaduwden boschrand voorstelt, en in de Laan van Meerdervoort, bij Mesdag,
ziet men uit diezelfde dagen ‘De Kalfjes’ (No. 201), een zwart en een wit kalf voor
een hek, aan beide kanten door houtgewas en berkenstammen begrensd. De
verdiensten zoowel als de fouten van den jongen schilder laten zich daaraan kennen.
Wil men oprecht zijn, dan moet men zeggen, dat die stukken den toekomstigen
schilder nog bijna niet doen vermoeden, ofschoon reeds menig criticus daarop de
zoo gemakkelijke ‘prophetia ex eventu’ heeft toegepast. Een belangrijk kunnen wordt
door niemand ontkend, de teekening is nauwkeurig en knap, al heeft ze ook niets
persoonlijks. Toch laat het zich wel begrijpen, dat Mauve reeds toen voor het
teekentalent van den halfvolwassen wandelaar op de weiden van Oosterbeek groot
respect had. Ook is dit al mooi genoeg, wanneer men bedenkt, dat voor Willem een
soliede teekening de grondslag van het schilderen gebleven is. Er bestaat uit de dagen
van zijn meesterschap een vrij groot aantal détail-studies van het dierenlichaam,
waarvan de minutieuse uitvoering, wat teekening en kleur betreft, direct aan Wilhelm
Leibl herinneren. Maar juist uit die overdreven zorg voor eene juiste, onaantastbare
voorstelling kwamen toentertijd de hoofdfouten van zijn schilder-
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GRIJZE DAG. (EIGENDOM VAN MR. A.L.C. KLEIJN, 'S GRAVENHAGE).

werk voort. Het perspectief is slechts juist volgens de wetten van het teekenonderwijs,
maar het is noch schoon noch waar. Het is niet met het oog gezien, het is berekend.
Maar het houdt geen rekening met belichting en atmosfeer, en bereikt daardoor een
diepte, die ook bij de helderste en droogste lucht niet waar te nemen is.
Reeds daaruit volgt, dat Willem toen nog geen oog had voor de zon, noch voor
den vochtigen nevel boven het veld, en dat onder zulke omstandigheden de kleur
van zijne schilderijen erg moest lijden; zij is dan ook noch mooi, noch warm, noch
harmonisch. Het bruin en het wit en het zwart van zijne koeien is vaal, zonder glans,
zonder schittering. Al bevredigt van nabij gezien wellicht de kwaliteit der teekening,
op de tweede distantie hangen de krachtiger kleuren als doode vlekken uit de
schilderij. De streek is kinderachtig, glad en zonder karakter, het naast elkaar zetten
der kleuren is hoogst onzeker en zonder schildersmaak.
Veel leerrijker echter is de derde distantie, waarop wij ons gewend hebben de
totale werking van een schilderij waar te nemen, zijn toon te beoordeelen en als het
ware zijn geur in te ademen. Grijs en zwaar als lood staat het dan voor ons, zijne
deelen springen opdringerig naar voren en niets stemt tot harmonie; het is slechts
een onverkwikkelijke dissonant, geen forschheid, geen gratie; en van één grooten,
op het geheel gerichten blik, van één groot het geheel omvattend gevoel, nog geen
spoor.
De twintig-jarige Willem, hoe paradoxaal het juist op dien leeftijd ook moge
schijnen, had nog geen droomen, en hoe warm zijne liefde voor de natuur van zijn
land toen ook reeds mocht zijn, zij bezielde hem niet tot liederen; of wel: hij vermocht
het nog niet, wat zijn oog stil beleefde, naar hartewensch vorm te geven, daarin het
vurige gevoel van zijn jeugd te leggen; hij was nog - om mij van een geestig woord
van Eugène Fromentin te bedienen - ‘een genie zonder veel talent’. Wel ging hij
nauwgezet de groote school der natuur in en uit, en lette nauw-
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EENDENKOLONIE. (EIGENDOM VAN SIR JOHN. H. DAY, LONDEN).

keurig op haar deelen, maar vooreerst ook maar alleen op haar d e e l e n , nog niet
op het geheel. Hij ging toen dicht bij elk voorwerp staan, liep er als het ware om
heen, bekeek het van voren en van achteren, en teekende het zoo. Hij had toen slechts
eenig begrip van de vormen en wist nog niets van de groote onderschikking der
dingen, die de natuur door licht en lucht te weeg brengt. Hij bezat nog niet den moed
distantie te nemen.
Het schijnt mij van meer belang hierop den nadruk te leggen, dan zijn later
meesterschap grondig te beschrijven, een meesterschap, dat voor zich zelf spreekt,
want daaruit komt aan den dag de lange en eigen weg, dien de zoon van den werkman
Maresg moest afleggen, eer hij Willem Maris werd. In het Gemeente Museum van
den Haag behoeft men slechts in de zaal der modernen van het eene einde naar het
andere te gaan, van die schilderij uit zijn jeugd naar het meesterwerk, dat nummer
501 draagt - en met twintig passen heeft men den grootschen kunstenaarsloopbaan
van Willem doorloopen. Daar staan eenige koeien in een rietbegroeiden plas. De
schilderij draagt dezelfde kenteekenen van volmaaktheid als de twee prachtige,
onbekende stukken in het bezit van den Heer L.J. Krüger, waarvan men bij dit artikel
de reproductie ziet. Neemt men misschien nog hierbij de fijne aquarel ‘Landschap
met Vee’ (Mesdag No. 204), waarop, onder een licht bewolkten hemel, een wei met
eenige boomen en grazende koeien, dan heeft men de voortreffelijkste kwaliteiten
van den kunstenaar, wat persoonlijkheid, stof en techniek betreft, bijeen. Hoogstens
moet men er nog aan herinneren, dat Willem eenden in een plas bijna met gelijke
voorliefde behandelt als het grazende vee.
Men mag aan deze ‘onderwerpen’ bij Willem Maris geen te groot gewicht hechten.
Ik
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WITTE KOE. (EIGENDOM VAN DEN KUNSTHANDEL L.J. KRÜGER, 'S GRAVENHAGE).

herinner mij een gesprek met Jozef Israëls, die mij eens van een uitstapje naar
Innsbrück in Tyrol vertelde. Hij was daar in het museum gegaan en stond na een
lange, weinig amusante rondwandeling, plotseling verbaasd en gelukkig voor een
Terborch, het portret van een hollandschen burgemeester. Met nerveuse handen en
stralende oogen schilderde hij mij de aangrijpende schoonheid van dit eenvoudig,
nietig, nuchter sujet in grijze tonen. Het is niet zoo ‘mooi’ als de frissche,
roodwangige, net gekleede Tyrolers van den beroemden Franz von Defregger, maar
h e t i s e r en dat is alles. Dat is het beste, wat men van de dingen op een schilderij
zeggen kan. De realiteit mag voor menschen in een interieur zeker haar recht hebben
en Israëls herhaalt in zijn geschrift over Rembrandt zijn lof, waar het geldt de mannen
van de ‘Staalmeesters’ en den ‘Nachtwacht’. Voor dingen en wezens onder den
blooten hemel, omstroomd door al de betooveringen eener doorlichte lucht, geldt
dat recht eigenlijk niet. En zoo is Willem Maris tot zijn en ons geluk van de harde,
nuchtere, in vaste omtrekken geteekende realiteit langzamerhand tot eene andere en
hoogere geraakt. Hoewel hij zijn schilderijen bijna altijd met koeien en eenden
verlevendigde, en hoewel hij deze nooit als bloote stoffeering aanwendde en ze
daarom met evenveel liefde en waardeering als het landschap behandelde, absorbeerde
het ‘animalische’ nooit zijne belangstelling. De voortreffelijke Ph. Zilcken deed hem
daarom bitter onrecht, toen hij hem in 1885 in de ‘Revue Independante’ een
‘dierenschilder’ noemde. De meester zag de dieren slechts als ondergeschikte deelen
van een geheel, dat hij grenzenloos liefhad en met
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‘MELKTIJD’. (EIGENDOM VAN DEN KUNSTHANDEL L.J. KRÜGER, 'S GRAVENHAGE).

dat groote gevoel schilderde. En dit geheel was de natuur van zijn land. Hij zag in
de dieren de dragers van schoone, diepe, lichtende, breed neergezette kleuren, die
weldadig pasten bij het verzadigd smaragdgroen der kruiden en grassen, de lichtere,
wazige tonen van het loof en de talloos geschakeerde van het water. Hij zag ze als
brandpunten van het opvallend licht, dat hen modelleerde, dat hun vorm en aan hun
kleuren den toon gaf. En hij zag dit alles, omgolfd door een warme, vochtige lucht,
die alleen aan de lichamen hun schilderachtige plastiek geeft en de ruimte vormt, als
organen der natuur, die niets afzonderlijk laat bestaan, die slechts voor zich bestaat
en alles in zich opneemt. Hij stelde met een woord in de plaats van zijn vroegere
fouten louter voortreffelijkheden.
Jozef Israëls schildert menschen en legt in hen zijn eigen grootsche opvatting van
het leven; Willem Maris schildert de natuur en legt in haar de beteekenis, den zin
des levens, zooals hij dien verstaat. En Maris' opvatting is niet minder grootsch en
niet minder bezield. Alleen spreekt Israëls van de stille ziel der menschen en Willem
van de stille ziel der natuur. Waar de zeestukken van zijn broeder Jacob, b v. de
Schelpenvisschers, met hun hoogen hemel uit de lijst van de schilderij groeien en
den verdiepten beschouwer in oneindige verten voeren, daar begrenst Willem zijn
stuk natuur met vaste hand. Buiten die lijst ligt niets voor hem en niets voor ons. Zoo
schept hij die prachtige, innige intimiteit van zijne schilderstukken. In deze
bescheidenheid ligt zijn grootheid, die hij met menigen ouden meester gemeen heeft.
In deze beperking ligt de betoovering zijner verdieptheid, die ons tot eigen verdieping
stemt. In deze beperking ligt de eigenaardige kracht zijner werken en het beste deel
van hun werking. Heeft Willem eenmaal op de ruime weide het rustpunt voor zijn
oog gevonden, dan ziet hij dit stuk als een schoon, leven ade-
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VROEG IN 'T VOORJAAR. (IN PARTICULIER BEZIT, 'S GRAVENHAGE).

mend geheel en vult dit kleine stuk met zijn groot gevoel voor het g e h e e l der
natuur. Dit is de eenige realiteit, die hij laat gelden, de natuur. Niets is b u i t e n de
natuur, alles is i n haar. Hij is van een belijder van het kleine en het détail, een belijder
van het groote, het geheel, geworden. Dat is de stille ziel van zijn kunst.
En nu wil ik nog spreken van hetgeen ik den rhythmus van Willem Maris zou
willen noemen, want hij is - evenals zijn broeder Jacob - op bijzonder sprekende
wijze een rhythmicus. Niet dat hij door steeds teerder wordende middelen en hun
steeds grooter wordende verinnerlijking een volmaakt beeld van het landschap geeft;
niet dát is het fijnste aroom zijner stukken; maar dat hij tracht den zwevenden adem
der jaargetijden te vinden en dien weet vast te houden. De dieren, die hij aan zijn
werken bijna altijd toevoegt, geven den grondtoon aan, de drachtige koeien en de in
hun bewegingen sterk gehinderde eenden. Het doel, waarnaar hij streeft, is bijna
altijd de stemming van den zomer met de hem eigene krachtige belichting. En zoo
ontstaat een zware, in groote maten voortschrijdende rhythmus - de innerlijke
beweging van een vruchtdragend zomerlandschap.
En toch zijn er anomaliën, die bij de ons zoo vertrouwde manier van den schilder
in dubbele mate verbazing wekken. Zooals iedere echte kunstenaar bewijst hij juist
door die zeldzame uitzonderingen den rijkdom van zijn kunnen en van zijn gevoel,
en toont hoe weinig hij met één woord te karakteriseeren, nog veel minder te begrijpen
is. Ik zoek naar den voortreffelijksten rhythmicus der nieuwere Franschen - reeds
daarom, wijl men sedert langen tijd de slechte gewoonte heeft aangenomen, de
Haagsche School als voortkomend uit die van Barbizon te beschouwen, zonder
hiervoor grondige redenen aan te voeren. Ook volg ik zoo het opwekkend voorbeeld
van Eugène Fromentin, die in een belangrijk hoofdstuk van zijn geestig boek ‘Maîtres
d'autrefois’ het moderne Fransche landschap op dat der Oud-Hollandsche meesters
trachtte terug te
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brengen. En ik vind dezen fijnsten rhythmicus in Camille Corot.
De groote rij schilderstukken van Willem beschouwend, komt de gedachte aan
Corot niet bij ons op, hoewel beiden in den goeden zin landschapschilders waren,
d.w.z. zij stelden zich niet alleen met eene bloote afbeelding van de werkelijkheid
tevreden, maar trachtten, steeds meer uitgesproken, de sfeer te schilderen, die van
de dingen uitgaat, en waardoor alleen zij op fijngevoelende menschen zoo ontroerend
gewerkt hebben.
Hoewel hij zich naar de Oud-Hollandsche landschapkunst heeft gevormd, maakte
Corot zich van haar los op den dag, dat hij - dieper getroffen door den zin van Italië's
schoonheid - zich zelf werd en zijn eigen stijl vond. ‘Het is niet mogelijk in minderen
graad Hollander te zijn,’ zegt Fromentin van hem. De antieke blijheid van een
gezegende natuur ontwaakte opnieuw in zijn schilderstukken.
En hij schijnt mij bovenal een rhythmicus van de lente, van een bijzondere lente,
die de lichtvoetige dansen der bloesems en de teedere geuren meebrengt; als van zelf
moesten zich in die dansen de zwevende heidensche gestalten voegen, die de niet te
definieeren beweging in de lucht medemaken en onafscheidelijk in dien rhythmus
opgaan. De rhythmus van Willem daarentegen is die van den zomer, van den
bijzonderen zomer op het hollandsche weiland, meer verzadigd, warmer dan die van
Corot, moeilijker van beweging en gebonden door rustende dieren - maar hij is er
daarom niet minder. En al was dan Fromentin's woord over het ontbrekend rhythmus
in de hollandsche landschapschilderkunst werkelijk voor zijn tijd waar, dan heeft
Willem Maris dat woord onwaar gemaakt, en juist daardoor bewezen, waarmede hij
de groote overlevering der vaderlandsche kunst heeft verrijkt en welken invloed de
geschiedenis der schilderkunst in Holland hem op de ontwikkeling van den nieuwen
stijl zal toekennen.
Slechts in anomaliën ontmoet hij Corot. En, daar deze zich uitsluitend met de
fijnere beweging in het al bezig houdt, alleen in lentestukken.
Ik stond onlangs diep getroffen voor een onbekend boschlandschap van den meester
in ongewoon wazigen toon, door een blauwschemerenden nevel als met een rag-fijn
weefsel oversluierd en door het wachtende, droomerige leven der eerste lentedagen
zacht doortrild; ontegenzeggelijk deed dit aan Corot denken. En iets dergelijks spreekt
tot ons, al is het ook duidelijker en harder opgevat en minder licht bewogen, uit een
stuk ‘Vroeg in 't Voorjaar’, dat eveneens in Willems oeuvre een heel aparte plaats
inneemt.
Maar hier zoowel als elders vertoonen zich, terwijl de fransche en de hollandsche
kunstenaar hetzelfde jaargetijde kiezen en dezelfde kunstuiting bedoelen, de
opvallendste verschillen in rhythmen. Met den geur der eerste bloemen uit het Zuiden,
den bloesemadem der boomen, hun teer halflicht en de even trillende atmosfeer
vereenigen zich op de gelukkigste wijze de zwevende mythologiën van Corot die
meer hemzelf dan den klassieken toebehooren die niets anders schijnen te zijn dan
de bekoorlijke belichaming der elementaire lieftalligheid; een lente-rhythmus van
teer-verheugde zinnelijkheid.
In de lentestukken van Willem daarentegen ademt de ontkiemende aarde als bevrijd
van den last des winters; licht en lucht zijn rustig gebonden door den zwaren tred
der dieren die de lang ontbeerde weiden begroeten en door den grooten ernst der
natuur die haar verfrischte, verzamelde krachten geheel richt op voortbrengen. Nergens
toont Willem zich zinrijker en dieper gaande als Hollander, dan daar waar hij den
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Franschman schijnt te naderen en de fijnste, onaantastbare bestanddeelen hunner
schilderijen in hun geheel verschillende rhythmen elkander tegenklinken.
Hij heeft nooit als Paulus Potter, aan wien hij minder doet denken dan men
gewoonlijk beweert, een koe breed, heel groot en om zoo te zeggen op zich zelf op
den voorgrond gezet
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en zoo de macht van het dierlijk instinct willen schilderen. Hij heeft ook niet als Rosa
Bonheur het breede in de beweging van aanzettende stieren voorgesteld, maar zich
meer aan hun rust gehouden. En hij heeft zijn dieren nooit, gelijk Jean François Millet
zijn boeren, tegen een breeden hemel geplaatst, om zoo de eenheid van al het
natuurlijke majestueus uit te drukken. Zoo iets vermetels was verre van hem. Reeds
daarom, omdat hij niet als Potter, R. Bonheur of Millet streefde naar effect door
lijnen en vormen, maar alleen naar dat van kleuren, die in een meesterlijken,
zilvergrijzen, wazigen toon leven. Hij had geenerlei epische bedoelingen zooals gene,
hij was een lyricus.

‘IDYLLE’, WILLEM MARIS' LAATSTE WERK. (EIGENDOM VAN DEN KUNSTHANDEL L.J. KRÜGER, 'S
GRAVENHAGE).

Men moet tot op de Romeinen terug gaan, wanneer men Willems lyriek wil
terugvinden. Met de idyllen van Theocritus heeft hij niets te maken, voor het parfum
der Alexandrijnsche salons had zijn gezonde zin niets over. Ook het patriarchale
Georgikon van Virgilius is aan zijn lyriek vreemd, naar het mij voorkomt, want deze
lyriek was onbewust en dacht nooit als de dichters uit den tijd van Augustus aan het
publiek. Ook stond Willem niet tegenover een verfijnden, overprikkelden tijd,
tenminste niet in den kring, waarin hij zich bewoog. Maar het eenvoudige en dappere
Boerenboek van den ouderen Cato, geboren uit den geest van een vrij landbouwend
volk, schijnt mij den ster-
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ken en stillen toon van Willems lyriek te bezitten. En het is ook daarin met hem
verwant, dat het met een onwrikbare, van zelf sprekende liefde voor de schoonheid
der Moederaarde vervuld is.
Het laatste stuk van den meester. Licht zal zich bij de beschouwing daarvan - en
ook ons ging het zoo, toen wij het kort na zijn dood voor de eerste maal zagen - een
gevoel van ontroering over het juist voltrokken menschelijk noodlot in ons oordeel
mengen. En wij zullen geneigd zijn den schilder half weemoedige en half
glimlachende afscheidsgevoelens toe te schrijven, die zich aan ons opdringen, als
we denken aan de bijzondere plaats, die dit stuk in Willems oeuvre inneemt. Maar
het werk wint er meer bij, wanneer wij, van bijgevoelens bevrijd, daarin naar kracht
en innigheid zoeken. Dan zien we het als een aangrijpende getuigenis van het heerlijk
en onverzwakt gebleven talent, om ondanks de sedert lang verkregen gemakkelijke
en zekere techniek, niet in oppervlakkige virtuositeit te vervallen; om in spijt van de
oude, weinig variabelen stof niet eentonig te worden en ondanks het zoo vaak te hulp
geroepen spel van zon en halflicht niets aan innigheid in te boeten. Zeker bezit het,
door alle teekenen van rijpheid geadeld, een geheel nieuwe fijne nuance; een diep
ingewortelde blijheid, door lichte schaduwen beroerd. Alsof juist de fijnste organen
van den kunstenaar, niet aangetast door matheid en ziekte van het lichaam tot op het
laatste uur hun taak volmaakt goed mochten vervullen; een schoon symbool van de
onverwoestbaarheid der ziel, die het kunstwerk schept.
Men heeft een paar maanden geleden nog pas een tentoonstelling van Maris'
levenswerk in Pulchri-Studio kunnen zien. Men zal wel spoedig weer, in dezelfde
zalen, een nieuw overzicht van zijn scheppingen kunnen verkrijgen, nu met het
bewustzijn een volrijp, afgesloten geheel voor zich te zien. Het zal de droefheid over
het verlies van den voortreffelijken kunstenaar nog grooter en dieper maken. Maar
het zal ook het oordeel bevestigen, dat reeds nu voorbereid is en steeds algemeener
doordringt: dat ook Willem Maris tot een periode der moderne kunst behoort, die nu
reeds bijna achter ons ligt en die voor de tegenwoordige ontwikkeling reeds als
k l a s s i e k verdient te gelden.

AAN DE RIVIER, NAAR EEN HOUTSKOOLTEEKENING.
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Eene verzameling van Grieksche kunstnijverheid
door C.W. Lunsingh Scheurleer.
II.
Na het midden der VIde eeuw v.Chr. wordt Athene voor den kunsthistoricus de
interessantste stad van Griekenland. Onder de verstandige regeering van Pisistratus
zoowel in een artistiek als in een economisch opzicht tot grooten bloei gekomen,
begon haar handel die der andere staten te overvleugelen. Veel hebben hiertoe de
talrijke vreemdelingen, - vooral Joniërs - bijgedragen, die zich door de betrekkelijk
groote politieke vrijheid tot deze stad voelden aangetrokken. In de groote kunst is
hun invloed voor ons het meest tastbaar in de vele op de Akropolis gevonden,
marmeren vrouwenfiguren, welke in hare sierlijk geplooide, bontbeschilderde gewaden
zoo in het geheel niet beantwoorden aan de traditioneele voorstelling van Grieksch,
maar een geheel Oostersch karakter dragen. In de kunstnijverheid blijkt hun invloed,
naast de vele op de vazen voorkomende niet-Attische fabrikanten- en schildersnamen,
het beste uit de vele navolgingen van Jonische vormen en Jonische wijzen van
versieren, welke men in het Attische vaatwerk van deze periode aantreft. Zoo is bijv.
de vorm der schaal No. 384, fig. 15, met den eigenaardigen voet even Jonisch, als
de wijze, waarop tusschen twee paar oogen aan de buitenzijde

NO.

384. FIG. 15. SCHAAL, ATTISCH NAAR JONISCH VOORBEELD, TERRACOTTA. ± 500 V.CHR.

een enkel figuurtje is geschilderd en aan den binnenkant een Medusa-hoofd is
aangebracht. Oogen zoowel als Medusa-hoofd moesten dienen om booze invloeden
van den drinker af te weren. Interessant is de verschillende wijze, waarop binnenen buitenzijde versierd zijn. De binnenzijde is geheel met glanzendzwarte verf bedekt,
welke hier een ietwat groenachtigen weerschijn heeft, terwijl de versiering - het
Medusahoofd - in de kleur der aarde is gehouden. Aan den buitenkant staan
daarentegen zwart geschilderde figuren tegen een ongekleurden achtergrond.
Laatstgenoemd systeem is hetzelfde, dat wij bij alle vroeger besproken vazen hebben
aangetroffen, de diepe roode kleur der Attische pottenbakkers-aarde en de gelijkmatig
zwarte glanzende toon der beschildering geeft echter aan deze vazen een geheel ander
aanzien. Op den duur bleek dit systeem echter niet aan de eischen te voldoen, welke
men in Athene aan het vaatwerk begon te stellen. Wat de versiering betreft, zoo had
dit systeem het groote nadeel, dat de details alleen door graveering konden worden
aangeduid, wat, ondanks alle langzamerhand verkregen vaardigheid, een stijf en
gedwongen karakter aan de voorstellingen moest geven. Men trachtte op
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NO.

389. FIG. 16. ATTISCHE DEKSELPOT, TERRACOTTA. ± 500 V.CHR.

allerlei wijzen aan dit bezwaar tegemoet te komen, bijv. door witte of roode
opschilderingen op het zwart te zetten. Hierbij deed zich de groote technische
moeilijkheid voor om de opgezette kleur goed te doen vasthouden aan de zwarte
verf. Buitendien werden de vazen min of meer bont, hetgeen in strijd was met de
nieuwe kunstrichting, welke in dezen tijd geleidelijk begon baan te breken en naar
groote soberheid en eenvoud streefde. Na vele proefnemingen ging men er toe over
de voorstelling niet te kleuren en het fond zwart te schilderen. Men kon bij dit systeem
de details door middel van fijne lijnen zoo natuurlijk mogelijk behandelen en bereikte
tevens, dat het grootste deel van de vaas met een laag ondoordringbare verf werd
bedekt, waardoor het bezwaar van de poreusheid der aarde voor een groot deel werd
opgeheven. Men moet het belang van dezen laatsten factor niet onderschatten. Bij
de groote artistieke waarde, die de Grieksche ceramiek voor ons heeft, vergeet men
allicht, dat zij in de allereerste plaats een praktisch doel had en hare schoonheid
slechts een bijkomende omstandigheid was, een gevolg van de artistieke begaafdheid
van het Attische volk. Natuurlijk hebben de mooie vormen en versiering wel degelijk
medegewerkt om aan het Attische aardewerk den voorrang boven het andere
Grieksche te verschaffen. Dat tegen het begin der Vde eeuw de Attische
vaasfabrikanten alle concurrentie hebben overwonnen, heeft echter nog meerdere
oorzaken. De voornaamste hiervan was de betere kwaliteit van de in de vazen
verzonden producten, de olie en den wijn, terwijl ook de opkomst der Attische
zeemacht niet mag worden vergeten. Ondanks de bovengenoemde voordeelen heeft
de nieuwe wijze van versieren slechts langzaam veld kunnen winnen (van ± 520
v.Chr. af); de verbruikers waren nu eenmaal aan het oude systeem gewend. Vandaar
dat zoo vele zwartfigurige vazen
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398. FIG. 17. SCHAALVERSIERING, TERRACOTTA, ATTISCH. ± 500 V.CHR.
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uit een tijd stammen, toen de nieuwe stijl reeds lang tot rijpheid was gekomen. Zoo
zullen de meeste der zwartfigurige vazen in deze verzameling niet veel ouder dan
500 v.Chr. zijn. Dit is ook het geval met de mooie dekselpot No. 389, fig. 16, die
wegens zijne mooie proporties en fijne afwerking hier een plaatsje mag vinden. Het
stuk diende om er parfum in te verbranden, vandaar dat het deksel zoo accuraat in
den bovenrand der vaas past. Dat het een typisch toiletartikel was, leert de elegant
gevormde knop en de fijne randversiering, welke bij alle zorgvuldigheid toch niet
droog en suf is geschilderd, zooals zoo dikwijls met de moderne nabootsingen van
zulke randen het geval is.

NO.

418. FIG. 19. KAN, TERRACOTTA, ATTISCH. ± 480 V.CHR.

De zooeven genoemde kunststrooming, welke op soberheid en grootschheid gericht
was, ontstond als reactie op de sierlijke Jonisch-Oostersche richting, waarvan op blz.
29 sprake was. Zij hing samen met het geleidelijke binnendringen van Dorische
invloeden in Athene, een gevolg van het door de Perzische oorlogen aangewakkerde
gevoel van solidariteit aller Grieksche staten. Zoo heeft in de Attische kleeding bijv.
een algeheele ommekeer plaats, de elegante, fijngeplooide en rijkversierde Oostersche
gewaden worden verdrongen door de eenvoudige Dorische dracht (peplos), die de
vormen van het lichaam goed, doch niet overdreven, doet uitkomen en door zijne
breede, vertikale plooien aan de gestalte een monumentaal voorkomen geeft. Dit
zelfde streven naar monumentaliteit uit zich in de kunst door grootere strengheid en
strakheid van lijn en door grootere soberheid van kleur. Tot onderwerp dient bijna
uitsluitend de mensch, vooral de krachtige jonge man, nu eens in voorstellingen uit
de goden- en sagenwereld, dan weer sportbeoefenend of feestvierend. De
voorstellingen worden dramatisch, in tegenstelling met die op de zwartfigurige vazen,
welke meer een verhalend, episch karakter hebben. Geometrische of florale
vulornamenten komen niet voor, alleen wordt tot afsluiting een streng gestyleerde
bladrand of maeander gebruikt. De verandering, welke echter de meest vér reikende
gevolgen zou hebben, is de algeheele ommekeer in de wijze van teekenen, welke in
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399. FIG. 18. SCHAALVERSIERING, TERRACOTTA, ATTISCH. ± 500 V.CHR.
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schilderkunst zonder uitzondering te niet zijn gegaan en de sculptuur, waarvan een
grooter deel - ofschoon ook niet het belangrijkste - is bewaard gebleven, bij deze
omwenteling niet de leiding had. Door haar groot aantal kunnen de vazen ons de
verschillende stadiën van deze ontwikkeling duidelijk illustreeren. Men moet evenwel
steeds in het oog houden, dat de vazenschilders natuurlijk niet de drijvende kracht
bij deze beweging waren, maar op meer of minder vrije wijze de werken der groote
kunst trachtten na te volgen
Evenals de Oostersche volken voor en na hen, hadden de Grieken tot nu toe het
menschelijk lichaam niet afgebeeld, zooals het den beschouwer toeschijnt, maar
volgens vaste regels. In de schilderkunst moest het hoofd altijd en profil worden
weergegeven, met het oog en face (het Medusahoofd is een uitzondering, die met
mythologische voorstellingen samenhangt). De borstkas werd en face geteekend,
terwijl de heupen in ongeveer ¾ profil, de beenen en de voeten en profil werden
weergegeven.

NO.

414. FIG. 20. LEKYTHOS, TERRACOTTA, ATTISCH. ± 465 V.CHR.

In de beeldhouwkunst moest men elk beeld door een van de kruin van het hoofd,
langs neusbeen, hals en ruggewervels naar omlaag reikend vlak in twee symmetrische
helften kunnen verdeelen. Buitendien moest de horizontale as, welke men zich door
de schouders kan denken, in hetzelfde vlak liggen, als die welke door de heupen
gaat, d.w.z. de romp mocht geen draaiïng maken. Al deze regels hangen met de
voorstelling samen, dat het in strijd was met de waardigheid van den mensch om
eenig deel van het lichaam anders weer te geven, dan in den vorm, dien het in de
gedachte, in de herinnering had. Het oog bijv. denkt men zich onwillekeurig als een
langgestrekt ovaal, vandaar dat het altijd als zoodanig, dus en face, moest worden
geteekend. Om dezelfde redenen was het onder geen omstandigheid geoorloofd een
arm of been weg te laten, wanneer het in de natuur door de
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NO. INV.

878. FIG. 21. BEKER, TERRACOTTA, ATTISCH. ± 470 V.CHR.

een of andere houding of beweging niet zichtbaar zou zijn geweest. Natuurlijk had
de nieuwe richting, die zoo lijnrecht in strijd was met eeuwenoude opvattingen, een
langen en harden strijd te voeren, vóór zij kon doordringen. Vandaar dat in de - altijd
eenigszins achterlijke - kunstnijverheid gedurende langen tijd naast verschillende
nieuwigheden, allerlei oude stijlelementen voorkomen.
Als voorbeeld van het vroege roodfigurige Attische vaatwerk (± 500 v.Chr.) worden
eenige schalen (fig. 17, No. 398, fig. 18, No. 399) afgebeeld. Het interessantst is die
met den vluchtenden krijgsman, zoowel wat den krachtigen, mooi geproportioneerden
vorm, als de knap en zorgvuldig uitgevoerde teekening betreft. Ook de kwaliteit der
zwarte verf is voortreffelijk, terwijl in de letters naast de figuur misschien de slecht
afgekorte naam van een fabrikant schuilt. Evenals de teekenaar van deze vaas houdt
die van No. 399 zich aan bovengenoemde regels. Hij gaf echter blijk van veel minder
artistiek talent dan de eerste, hoewel hij aan zijn werk wel zorg be teed heeft. De stijl
is verwant met vazen uit het atelier van Epiktétos, een der produktiefste fabrikanten
dezer periode, voor wiens werk dergelijke magere, zich hoekig bewegende
jongelingsfiguren zeer karakteristiek zijn. De groote moeilijkheid van zulke
toeschrijvingen in de Grieksche ceramiek bestaat daarin, dat slechts een zeer klein
aantal vazen gesigneerd is, en dat die namen grootendeels fabrikanten en zelden
schilders aanduiden. Dit is niet zoo verwonderlijk, wanneer men bedenkt, dat de
schilders bij de pottenbakkers in dienst waren; schilderen werd over het algemeen
slechter betaald dan ander artistiek werk. De oorzaak hiervan is, dat de Grieken over
het geheel meer waarde hechtten aan een welgeslaagden vorm en goed gevonden
verhoudingen, dan aan de versiering op zich zelf. Er bestaat bijv. een soort van
bijzonder fijn afgewerkte schalen, welke als eenig ornament den mooi geschreven
naam van den maker, dus den fabrikant dragen. Hieruit volgt niet alleen dat de Grieken
evenals de Japanners of de Egyptenaren hun schrift als ornament gebruikten - dit
blijkt ten duidelijkste uit de eigenaardige wijze, waarop het opschrift is aangebracht
- maar ook, dat bepaalde verhoudingen en welvingen van voet of bekken voor den
een of anderen fabrikant karakteristiek moeten zijn geweest. Men kan echter niet
voorzichtig genoeg zijn bij het ‘vinden’ van zulk een verhoudings-systeem en vooral
niet zulke systemen aan bepaalde fabrikanten toeschrijven. Daartoe kennen wij te
weinig fabrikanten-individualiteiten. Buitendien leeren wij steeds meer, hoeveel de
Grieken van elkander overnamen, zonder dat men dat, zooals heden ten dage, als
een gebrek aan individualiteit opvatte. Verder is men nooit zeker, of zulk een systeem
niet toevallig is en dus bij het maken der vaas van geen belang is geweest. In enkele
gevallen slechts kan men zeker zijn, dat zulke verhoudingen wel op een systeem
berusten. Zoo is bij de kan No. 418, fig. 19, een Attisch werk uit het begin der
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Vde eeuw ongeveer, de grootste breedte gelijk aan de diepte, hetgeen juist de helft
bedraagt van de hoogte der vaas met uitzondering van het oor. Het stuk is dus als
het ware uit twee op elkaar geplaatste kuben opgebouwd.

NO.

583. FIG. 23. BRONZEN OOR EENER VAAS, DETAIL, ITALIAANSCH (?) MIDDEN VDE EEUW V.CHR.

De eerste voortbrengselen der nieuwe richting hebben iets stroefs en gedwongens,
zooals met veel baanbrekend werk op artistiek gebied het geval is; uit vrees van op
nieuw in de conventies te vervallen, die men wilde overwinnen, verviel men weleens
in het andere uiterste en beeldde de figuren in te heftige - dus onnatuurlijke - beweging
af. De kunstenaar, die er in slaagde aan deze richting het gedwongene te ontnemen,
zonder de verkregen monumentaliteit en vrijheid op te offeren, was de schilder
Polygnotus uit Thasus. Men rekent hem tot de Attische school, daar hij het grootste
deel van zijn leven in Athene heeft doorgebracht. Daar noch van zijn werk, noch van
dat zijner leerlingen iets is overgebleven, moeten wij trachten met behulp van de
oude litteratuur in reliefs en vazen sporen er van terug te vinden. Men roemde de
pakkende gelaatsuitdrukking en de grootschheid van beweging zijner gestalten, zijne
soberheid van kleur. Nieuw was de wijze, waarop hij drie of vier personen tot nauw
verbonden groepen vereenigde en door eene opstelling in heuvelachtig terrein diepte
aan het schilderij gaf. Hier doet hij zich als de voorlooper van Phidias kennen. In
zijn werk - dit kunnen wij uit de copieën en ‘uittreksels’ van zijne fresco's opmaken
- vloeiden de Dorische en Attisch-Jonische richting tot een grootsch geheel samen.
Eigenaardig is het, zich hierbij voor den geest te halen, dat hij tot den intiemen
vriendenkring van Cimon behoorde, die zich tot levensdoel had gesteld het verzoenen
van Sparta en Athene.
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NO.

584. FIG. 24. OOR EENER HYDRIA, BRONS, CHALCIDISCH. EINDE VDE EEUW V.CHR.

Voor deze Spartanen-vriendschap, welke omstreeks 470/465 v.Chr. in Athene in
de mode was, legt ook een vaas dezer verzameling (fig. 20, No. 414) interessante
getuigenis af. Het opschrift prijst de schoonheid van een zekeren Lichas, zoon van
Samios. Vermoedelijk was hij de kleinzoon van den Spartaan Archias, die bij het
beleg van Samos in 525 v.Chr. sneuvelde, daar diens zoon ter herinnering aan den
heldendood zijns vaders de eerenaam Samios was verleend. Al staat deze identificatie
niet geheel
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vast, zeker is, dat de naam Lichas echt Spartaansch en on-Atheensch is. Daar zulke
opdrachten met een zeer enkele uitzondering alleen geschiedden aan jongelingen,
die tot de toonaangevende kringen behoorden, en zulke eerenamen veelal aan zoons
werden verleend, die na den dood huns vaders werden geboren, komt men voor het
ontstaan dezer vaas op ongeveer het jaar 470 v.Chr., dus den tijd toen Cimon aan de
regeering was. Na diens val wordt de aanwezigheid van een jongen Spartaan in dezen
kring zeer onwaarschijnlijk. Met deze dateering is de stijl, zoowel van deze vaas als
van de andere, die den naam Lichas dragen, geheel in overeenstemming. De teekening
is zeer zorgvuldig, maar getuigt niet van groote artistieke gaven. Uit denzelfden tijd
ongeveer stamt de mooie beker fig. 21 inv. No. 878, een stuk, dat mij onlangs door
een Haagsche kunstautoriteit is vereerd. Aan de achterzijde is een centaur afgebeeld,
die met een grooten steen gewapend op Herakles afspringt. De gespannen,
afwachtende houding van dezen is prachtig weergegeven, zeer individueel is zijn
profiel met het wijd geopende oog. Een dergelijke vaas met een enkel figuurtje in
een analoge houding is onlangs in Boeotië gevonden en wordt op goede gronden aan
het atelier van Brygos toegeschreven. Ook deze voorstelling heeft groote analogie
met het werk van dezen meester, die zijn vazen dikwijls met dergelijke levendige,
geestig opgevatte figuurtjes heeft doen versieren.

NO.

555. FIG. 25. LEEUWENKOP, BRONS, ITALIAANSCH (?)

Als voorbeeld van bronzen vaatwerk uit de Vde eeuw worden twee ooren (No.
583/4 fig. 23/4) en een emmer (No. 155, fig. 22) afgebeeld. Laatstgenoemde bestaat
uit aaneengeklonken platen, hetgeen, evenals de strakke vorm, op vrij vroegen tijd
wijst. Aan eene zijde is er een gat ingeslagen. Op deze wijze maakte men het vaatwerk
ongeschikt voor het gebruik der levenden en daarmede geschikt voor dat der dooden.
Ook de geometrische dekselpot No. 313, fig. 3 is van zulk een gat voorzien. Veelal
achtte men zulk een beschadiging niet-voldoende en wierp de vaas aan stukken.
Vervaardigd is het stuk vermoedelijk in Etrurië. Uit het begin der Vde eeuw zal de
bronzen leeuwenkop fig. 25, No. 555, stammen, die in Sicilië gevonden is, maar met
Etrurisch werk veel overeenkomst vertoont. Dergelijke maskers werden midden op
kleine schilden bevestigd, die men in het graf ophing. De beide vaasooren zijn
daarentegen producten der beroemde Chalcidische metaal-industrie, waarvan boven
naar aanleiding van het Korinthische vaatwerk sprake was. Weliswaar verraadt de
minder fijne afwerking van No. 583, fig. 23, de hand van een Italiaanschen maker,
maar het model, dat hem tot voorbeeld heeft gediend, is stellig in
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Chalcis (op het eiland Euboea) gemaakt. Dit stuk, dat met een ‘sirene’ - volgens de
nieuwe verklaring een ziel - is versierd, behoorde bij een groote kan - hydria - waarvan
men de vorm zich eenigszins kan voorstellen, wanneer men zich de korte hals van
fig. 22 verlengd denkt, de geheele vaas meer uitgebogen en op een korten voet rustend.
Het breede deel van het oor was op den schouder, het andere einde tegen den hals
aan gesoldeerd. Men ziet, hoe de fantastische vorm van het fabeldier het voor zulk
een tektonische bestemming voortreffelijkgeschikt maakte. Het stuk zal misschien
een veertigtal jaren ouder zijn dan No. 584, waarvan de stijl op de tweede helft der
Vde eeuw wijst. Natuurlijk zijn zulke tijdsbepalingen niet nauwkeurig op te vatten,
daar dezelfde voorbeelden lang in gebruik bleven. Het laatste stuk stamt van een
kleinere vaas met nauwen hals en dikken buik, het boveneinde van het oor zat boven
op de tuit, het ondereinde was tegen den romp der vaas aan gesoldeerd. Bovenaan
is een leeuwenkop aangebracht, waarvan de manen zich op de bocht van het oor
voortzetten, terwijl daarop een kronkelende slang is gelegd, waarvan de staart tot
aan het ondereinde van het oor reikt. De breede plaat onderaan is versierd met een
zittende sphinx in hoog relief, gedeeltelijk rondom gemodelleerd, die de klauwen op
hoofd en arm van een menschelijk lichaam heeft gezet. Het stuk is zonder twijfel
een echt Grieksch fabrikaat; zoowel de compositie, als de fijne, zorgvuldige afwerking
en ciseleering verdient allen lof. De gewoonte, om op het oor eener vaas een slang
aan te brengen, is zeer oud, reeds bij ‘geometrische’ vazen komt zij voor.
Oorspronkelijk werd daarmede de doode bedoeld, die in slangengedaante van de
hem toegedachte spijs of drank gebruikte. Bij beide ooren bestaat er dus een nauw
verband tusschen de beteekenis der versiering en het doel, waartoe de vazen, tot
welke zij behoorden, waren bestemd.

NO.

133. FIG. 27. SPIEGEL, BRONS, KORINTHISCH. ± 450 V.CHR.
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Eenige voorstelling van Grieksche terracotta's uit het midden der Vde eeuw v.Chr.
kunne fig. 26 geven. No. Inv. 889 stelt de uit den grond rijzende godin der aarde gewoonlijk Kora (het meisje) genaamd - voor, een beeld der herlevende vegetatie in
het voorjaar. Het is een flauwe afdruk, de kop Inv. No. 799 geheel links op fig. 35
behoorde tot een beter exemplaar van een analoog type. Waar dezelfde godin bedoeld
is als in fig. 14, No. 198 en 199, kan een vergelijking beter dan een lange omschrijving
leeren, welk eene algeheele ommekeer in de Grieksche opvattingen, gedurende de
halve eeuw, die beide typen scheidt, had plaats gehad. Afgezien nog van de geheel
verschillende kleeding - hier de fijne, nauwsluitende, als het ware tegen de figuren
aanplakkende Oostersche, daar de grove, in breede plooien vallende Dorische, welke
aan de figuur het monumentale van een zuil geeft -, gaat er van de jongere figuur
een geheel andere geest uit dan van de oudere. Het is alsof in de oudere stukken
alleen een abstract, levenloos type, in de jongere een wezen is weergegeven, dat zich
zou kunnen bewegen. Dergelijke gedachten wekt de in Korinthe vervaardigde
spiegeldragende figuur op, fig. 27 No. 133, welke daarbij een veel hoogere artistieke
waarde bezit. Bij alle architektonische gebondenheid, welke aan dergelijke dragende
beelden toekomt, is de houding der Aphrodite in het geheel niet stijf te noemen,
terwijl bij alle soberheid van uitvoering de uiterste zorg aan de afwerking is besteed:
men bestudeere de fijne smalle handen, die zoo elegant bloem en kleed vasthouden,
het sierlijk gegolfde, fijngeciseleerde haar en vooral ook het gelaat. Hierin komt de
veranderde geest des tijds wellicht het duidelijkst uit. In de plaats van den starren
glimlach is een strenge ernst getreden, die men bij de godin der liefde niet zou
verwachten. Men treft deze gelaatsuitdrukking echter bij alle kunstwerken dezer
periode aan. Zoo vindt men haar bijv. ook bij de pop fig. 28, No. 207, die met een
belletje, No. 168, in een kindergraf in Messenië schijnt gevonden te zijn, maar van
Attisch maaksel is. De afwerking is fijn, doch komt door de vastgegroeide laag aarde
niet voldoende uit. In de behandeling der magere lichaamsvormen met den langen
hals is de archaïsche stijl nog niet geheel overwonnen.
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207. FIG. 28. SPEELPOP, TERRACOTTA, ATTISCH. MIDDEN VDE EEUW V.CHR.

Ter illustratie van deze ontwikkeling van de gedwongen vriendelijkheid tot den
strengen ernst beelden wij eenige maskers af, die betrekking hebben tot de godin der
aarde, die in het volksgeloof veelal ineensmolt met de godin der vruchtbaarheid en
der liefde. Het oudste, fig. 29, No. 216, dat uit het begin der Vde eeuw zal stammen,
en door de drooge, scherpe uitvoering en magere vormen aan Peloponnesisch werk
in brons herinnert, is nog geheel volgens de traditie. Wat vrijer is fig. 30, No. 217,
dat met zijne volle, ronde vormen recht tegenover

NO.

216. FIG. 29. GODINNEMASKER, TERRACOTTA. BOEOTISCH. BEGIN VDE EEUW V.CHR.
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NO.

217. FIG. 30. GODINNEMASKER, TERRACOTTA. BEGIN VDE EEUW V.CHR.

het vorige stuk staat en wellicht van Jonischen oorsprong is. Op maskers, die stilistisch
op ongeveer dezelfde hoogte staan als de spiegel dragende figuur No. 133, volgen
er dan als fig. 31, inv. No. 846, dat den stempel draagt van de school van Phidias.
Duidelijk komt dat in de breed behandelde gelaatstrekken en de zware, golvende
haren uit. Naast deze vrouwelijke maskers komen er ook mannelijke voor, hoewel
in veel kleiner aantal. Zij geven vruchtbaarheid verleenende goden of halfgoden
weer, die men in holen vereerde en van welke de z.g.n. Dionysos de bekendste was.
Kenschetsend is de edele, welwillende gelaatsuitdrukking, welke bij scherpere
exemplaren dan het hier afgebeelde No. 219, fig. 32, natuurlijk beter uitkomt. Al
deze maskers waren ingericht om te worden opgehangen, hetgeen zoowel in tempels
als in graven geschiedde. Van tijd tot tijd moesten de gebouwen worden geleegd,
om voor nieuwe wijgeschenken plaats te maken; de voorwerpen werden dan
gewoonlijk systematisch gebroken en in massa begraven, om hernieuwd gebruik te
beletten.
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846. FIG. 31. GODINNEMASKER, TERRACOTTA. VDE EEUW V.CHR.

Na het midden der Vde eeuw v.Chr. geraakt het Grieksche kunsthandwerk meer
en meer onder den invloed der Attische school welke door Phidias wordt beheerscht.
Weinig namen worden zoo algemeen in de kunstgeschiedenis gebruikt als de zijne,
en toch is er zoo weinig positiefs van hem bekend. Niet alleen tasten wij wat zijn
geboorte- en sterfjaar en zijn leven betreft, geheel in het duister*), maar wij kunnen
geen enkel stuk van zijn hand met zekerheid aanwijzen. De copieën naar zijn werk
munten over het geheel niet door groote kunstwaarde uit, of het is zooals bij de zoog.
Athena Lemnia twijfelachtig, of het wel copieën naar een werk van hem zijn. Zoo
blijft als de voornaamste bron onzer kennis het Parthenon, al is het niet uit te maken,
hoever zijne medewerking aan de sculpturen ging. Het eenige wat er met zekerheid
te zeggen valt, is dat wij daarin werk uit zijn school voor ons hebben. Wij kunnen
daaruit dus ten minste eenige gevolgtrekkingen met betrekking tot het karakter van
zijn stijl maken. Hij schijnt veel te hebben voortgebouwd op het werk van Polygnotus,
vandaar dat ook in deze sculptuur zulk een grootschheid, zulk een streven naar leven
onder den schijn van uiterlijke rust te bespeuren is. Men krijgt den indruk, alsof de
verbazende kracht en het sterke innerlijke leven, waarvan de
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lichaamsbouw getuigt, door een nog krachtiger geest beheerscht wordt. De vormen
zijn natuurgetrouw, echter zonder groote uitvoerigheid of paradeeren met anatomische
kennis weergegeven, terwijl de kleeding uitsluitend dienen moet om de hoofdlijnen
der figuren beter te doen uitkomen, maar niet om een mooie draperiestudie te leveren.

NO.

219. FIG. 32. DIONYSOSMASKER, TERRACOTTA, BOEOTISCH. VDE EEUW V.CHR.

Eenige voorwerpen der ‘kleine kunst’, welke onder den invloed dezer school staan,
worden hier afgebeeld. De bronzen Athenafiguur, fig. 33, No. 112, die door oxydatie
helaas nogal heeft geleden, is afgeleid van de Athena Parthenos van Phidias, maar
volgt haar voorbeeld slechts van verre. Zij is streng gecomponeerd, geheel als relief.
De draperie met de breede opgaande plooien en de kleine vouwen boven den voet
is even karakteristiek voor dezen stijl, als de wijze, waarop het hoofd naar het attribuut
- de uil - is gebogen. Ook de achterzijde verraadt in hare breede behandeling de hand
van een meester uit deze periode. Het marmeren kopje, met de zachte, ernstige
uitdrukking No. 90, fig. 34, wijst stilistisch op het einde der Vde eeuw, de ietwat
koude uitvoering doet het als eene Romeinsche copie kennen. In de silhouette is nog
iets van de bekoorlijkheid bewaard, die aan het origineel eigen geweest moet zijn.
Ook de breed opgevatte terracotta kopjes fig. 35, staan onder den invloed van den
grooten Athener. Zij zijn evenals het masker fig. 31 van een tempel-schoonmaak
afkomstig. Het uit ongeveer denzelfden tijd afstammende terracotta torso uit Cyprus,
fig. 36 No. 560, is wel daar gemaakt, maar met behulp van een, waarschijnlijk van
uit Athene, geïmporteerden vorm. Hieruit verklaart het zich, dat de afwerking van
zooveel minder artistieke begaafdheid blijk geeft, dan de conceptie. Bedoeld is
wederom eene vegetatiegodin, waarvan de naam met de plaats van vereering wisselde
en die ons het best als Demeter of Kora bekend is.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 21

NO.

112. FIG. 33. ATHENA, BRONS, ATTISCH (?).

Ook in den stijl der vazenbeschilderingen is de invloed van Phidias te bespeuren,
getuige bijv. het detail met den biddenden jongeling fig. 37 No. 455 voor een grafstèle.
De ziel van den doode is boven zijn opgeheven hand als kleine, gevleugelde
menschelijke gedaante aangegeven, terwijl deze aan de andere zijde der stèle een
tweede maal verschijnt en in geheroïseerde gestalte den jongeling de rechterhand
toesteekt. Dergelijke vazen met wit fond werden speciaal voor
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INV. NO. 799.
INV. NO. 838.
INV. NO. 845.
INV. NO. 820.
INV. NO. 840.
FIG. 35. TERRACOTTAKOPJES ONDER ATTISCHEN INVLOED. VDE EEUW V.CHR.

sepulchrale doeleinden vooral in Athene en Eretria gemaakt. Door de technische
voordeelen, die het witte fond bood, kon de schilder in zijn teekening vrijer zijn dan
op andere vazen. Hij kon andere verf dan zwart gebruiken - de mantel van den
jongeling is hier bijv. dieprood - en op het witte fond meer picturaal werken. Vandaar
dat deze soort van vazen, hoewel de voorstellingen over het algemeen weinig
afwisseling bieden, van groot nut zijn, om zich een beeld van de toenmalige wijze
van schilderen te vormen. De vrijheid van stijl, die in deze periode nooit in
losbandigheid ontaardt, is oorzaak, dat teekeningen als deze groote aantrekkelijkheid
bezitten. Dit mag ons evenwel niet doen vergeten, dat de vazenindustrie in het
algemeen in deze periode (2de helft Vde eeuw) reeds over haar hoogtepunt heen
was. Het duidelijkst komt

NO. 90. FIG. 34. MEISJESKOP, MARMER, ROMEINSCH, NAAR ATTISCH WERK DER 2DE HELFT VDE EEUW
V.CHR.

dit in de proportiën der vaas uit. Zij worden steeds slanker, terwijl de scherpe
scheidingen tusschen de verschillende deelen der vaas - tusschen hals en tuit bijv. -
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welke zulk een groote aantrekkelijkheid der Grieksche ceramiek vormen, geleidelijk
verdwijnen, zoodat het geheel iets min of meer gerekts krijgt. Ook neigt men weleens
tot slordigheid in de versiering, zoo is bijv. op No. 455 (fig. 37) verzuimd de
afsluitende maeander bovenaan te teekenen, een nalatigheid, die bij oudere vazen
niet voor zou komen. Ook wordt de kwaliteit der zwarte verf, deze uitstekende
waardemeter bij Grieksche vazen, er niet beter op, en van glanzend, gelijkmatig
zwart, wordt zij nu en dan bruinachtig. Het best zijn over het algemeen de kleine
vaasjes, die bij het toilet dienst moesten doen. Als voorbeeld diene de dekselpot No.
421, fig. 38, welke weliswaar sterk heeft
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NO.

560. FIG. 36. MATRONALE GODIN, TERRACOTTA, CYPRIOTISCH. ± 450 V.CHR.

geleden, maar van wege den mooien vorm hier afgebeeld wordt. Ook hier munt de
teekening niet door groote zorgvuldigheid uit. Het kleine kannetje, fig. 39, No. 433,
diende tot kinderspeelgoed. Het stuk op het tafeltje voor den dikken knaap bewijst
dit. Het voorwerp achter hem is een tweewielig wagentje aan langen boom. Het stuk
is ook daarom interessant, omdat het doet zien, dat de schilder er niet in slaagde de
aan een kind eigen lichaamsvormen goed weer te geven, maar het als een verkleinde
volwassene wedergaf, een fout, die men zelfs bij groote meesters uit dezen tijd
terugvindt. Het verval der industrie wordt geleidelijk ook in de teekening zelf
bemerkbaar. De vroeger algemeen heerschende gewoonte om de voorstelling eerst
met een stift in de halfharde vaas te schetsen en daarna met een penseel te omlijnen
en bij gedrapeerde figuren het lichaam eerst naakt weer te geven - vgl. bijv. No. 414,
fig. 20, en No. 455, fig. 37, - geraakt meer en meer in onbruik. De oorzaken van
dezen achteruitgang zijn van velerlei aard en niet alleen aan een verslappen van den
ijver der fabrikanten toe te schrijven. Het voorbeeld der groote schilderkunst werkte
nadeelig. Toen hare werking nog hoofdzakelijk op de goede en zuiver uitgevoerde
silhouette berustte, zooals tot in het midden der Vde eeuw het geval was, konden de
vazenschilders, door zich nauw bij haar aan te sluiten, mooie resultaten bereiken.
Toen men echter - omstreeks 430 v.Chr. - begon ‘schaduwen’ te schilderen, d.w.z.
wat wij noemen met het penseel te modelleeren, werd het voorbeeld der groote kunst
noodlottig. De vazenschilders konden door technische moeilijkheden gebonden dezen
nieuwen stijl niet navolgen en namen daardoor alleen het verwaarloozen der silhouette
over en daarnaast de grootere kleurenrijkdom. Dan deed de noodlottige loop van den
Peloponnesischen oorlog veel kwaad aan de Attische industrie, daar zij daardoor
haar belangrijk afzetgebied, Italië, verloor. Zooals de Attische vazenindustrie hare
vroegere concurrenten had verdrongen, zoo moest zij op haar beurt voor de nu
opkomende fabrieken in Zuid-Italië het veld ruimen. De groote meerderheid der in
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NO.

455. FIG. 37. DETAIL EENER ATTISCHE VAAS, BIDDENDE JONGELING. 2DE HELFT VDE EEUW.
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Italië gevonden vazen van de IVde eeuw en later zijn van inheemsch maaksel. Tegen
het groote verlies, dat de Attische industrie hierdoor leed, woog de oplevende handel
met de landen om de Zwarte Zee niet op. Toch heeft men tot aan het einde der IVde
eeuw in Athene roodfigurige vazen gemaakt, waaronder nog veel mooi en interessant
werk voorkomt, maar in doorsnede staat dit niet met het oudere op een lijn.

NO.

421. FIG. 38. VAAS MET DEKSEL, TERRACOTTA, ATTISCH. ± 400 V.CHR.

Ondanks den politieken achteruitgang van Athene, neemt gedurende de IVde eeuw
haar domineeren in artistiek opzicht toe; de bovengenoemde Italiaansche vazen
bijvoorbeeld staan geheel onder den invloed van den nieuwen stijl, die zich in het
begin dezer eeuw te Athene begint te ontwikkelen, en waarmede wij ons in een
volgend nummer van dit maandschrift (het slot van dit artikel bevattend) nader zullen
bezig houden.
(Slot volgt).

NO.

433. FIG. 39. KANNETJE, KINDERSPEELGOED, ATTISCH. ± 400 V.CHR.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 21

Eindnoten:
*) Noot bij pag. 100. Sedert dit artikel werd geschreven is er in Genève een papyrus ontdekt, welke
eenig licht omtrent het leven van den grooten beeldhouwer Phidias verspreidt.
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Herinneringen aan Spanje
door B.P. Wiggers van IJsselstein
Met foto's naar teekeningen van D. Wiggers Cuenca.
Te middernacht stappen we uit in Cuenca. Op onze vraag naar het hotel ‘Madrid’
beduidt ons een als werkmankoetsier uitziend heer, dat dit hotel heeft opgehouden
te bestaan en zijn huis ‘Fonda del Commercio’ 't eenige is in Cuenca. Daar hij
middelerwijl reeds onze handbagage opnam en er geen voertuig aanwezig was,
stappen we aarzelend in zijn gereedstaanden omnibus. In vlugge vaart rammelen we
over de rotskeien en houden stil voor een knap uitziend gebouw. Binnenkomende,
legt onze vriend ons uit, dat in zijn huis geen plaats meer is, maar in een dichtbij
gelegen leegstaand pand twee kamers zijn, waar wij, naar hij ons verzekerde, al het
noodige zouden vinden. De huisknecht geleidde ons er kameraadschappelijk heen
en werkelijk vonden we zindelijke kamers. Goedig wees onze knecht ons op zijn
eigen leger, opgeslagen in de gang, ten teeken, dat hij, indien gewenscht, tot onze
beschikking was. We sloegen nog even de vensters open om het nieuwe terrein te
verkennen en bemerkten een figuur, gehuld in de zware plooien van zijn plaid. Hij
keek opmerkzaam naar het late licht binnen onze vensters en ging daarop langzaam
voort. Als zooveel malen kwam ons weer een of andere opera-scène voor den geest.
Werkelijk begon de statige figuur enkele welluidende noten te zingen. Het was
Cuenca's nachtwacht.

CUENCA.

In den vroegen morgen bracht - in hemdsmouwen en op kousen - de dienstknecht
ons het noodige waschwater en weldra zaten we in de gelagkamer, rondom behangen
met reclameprenten, voor onzen kop chocolade, ons gebracht door een ijverig
tien-jarig zoontje; we waren te midden van het Spaansche volk.
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Vol verwachting gingen we, na enkele oogenblikken, uit op verkenning van het
stadje en haar omgeving. Baedeker noemde
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CUENCA VAN DE BERGEN AF GEZIEN.

het slechts terloops - onze belangstelling was gaande gemaakt door een Murray uit
vroeger tijden. We daalden sprakeloos den breeden, vrij stijlen, modernen straatweg
af, met een beklemd gevoel of wellicht Baedeker gelijk had en Cuenca niets
noemenswaardigs opleverde. Steeds bleven we immers te midden van onbelangrijke
huizenrijen van een landstad - totdat een kleine brug ons buiten voerde. Hoe, op
eenmaal stonden we toen in heerlijke omgeving. Snel spoedde een kleine rivier langs
den voet van zware reuzenpeppels, frisch groen tusschen de rotsen, eeuwenoude
noteboomen spreidden hun breede kronen, weelderige plantengroei overal. Kleine
brugjes over het vlugge riviertje, bekoorlijke, sappige oevers, hoog de grijze rotsen
rondom. 't Was hier beneden zoo eenzaam en liefelijk, zoo intiem en sprookjesachtig;
het lichte rotsgrijs was niet dreigend, maar fijn gekleurd en helder en overal sproten
dennen en bloedrijke loofboomen. Nergens in Spanje hadden we nog zulk een
overvloed van malsch groen gezien als hier in de fijne koele schaduw bij het kleine
riviertje de Jucar. Een wending van rivier en pad, en opeens daar zagen we hoog,
hoog boven op de rotsen, Cuenca, als hangende aan een loodrechten afgrond; hel
scheen er de zon. Das was een tooversproke gelijk. Wel was dat het Cuenca onzer
verbeelding, nog mooier schier. Cuenca (van concha = schelp) als een uitgeronde
kom hing het er grijs en zeer oud aan duizelingwekkende diepte. Vreemder is wel
geen stad gelegen Het leek ons bijna angstig in sommige huizen te wonen, wier
fondamenten, voor een deel, niet gelijk met den loodrechten rotswand,
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CUENCA.

maar er over heen waren gebouwd. Later zou het toeval ons brengen in een dier
huizen en zouden we het aangrijpend tafereel zien van het smaragdgroene dal in die
diepte en de zonnige hoogten der kleurige rotsen.
Het aspect van Toledo en Cuenca, welk een hemelsbreed verschil! Beide gelegen
op rotsige hoogten, gelijkt het eerste op een onverbiddelijk heerscher, het tweede op
het beeld van een woonplaats, die door een tooverroede was aangeraakt en sinds
jaarhonderden vreemd en grijs stond boven de absolute, maar bekoorlijke
eenzaamheid.
Toch heeft ook Cuenca haar jongen bloei gehad, haar tijden van grooten handel,
van fijne beschaving; een bloeiende universiteit lokte er jonge mannen van beteekenis.
Doch die tijden zijn zeer lang voorbij, het Cuenca van tegenwoordig ligt als vergeten
op zijn hooge rots. Van die rots tot aan de overzijde van het nauwe, diepe dal nabij
het klooster San Pablo was eenmaal, door de Romeinen, op 40 M. hooge pijlers een
brug gebouwd van 106 M. lengte. Nog zijn enkele aanwijzingen waar dit kolossale
gevaarte stond. Eerst onlangs werd het afgebroken en vervangen door een hoogst
nuchtere brug in ijzer-constructie, die echter aan alle roekeloosheid een einde maakte.
Immers, minachtend alle gevaar, gingen Cuenca's bewoners over de bouwvallige
bogen, met de duizelingwekkende diepte onder zich. Ze gingen over het
weggekorrelde vlak, waar geen borstwering eenig denkbeeld van beschutting gaf.
Ze gingen er beladen met vrachten, of achter hun ezel, terwijl toch telkens steenen
konden loslaten, of men het evenwicht kon verliezen, wanneer een voetstap grooter
moest zijn dan gewoonlijk. Men ging over de brug, gezeten op ezels, in troepjes
dikwijls, schertsend en beladen; totdat de overheid er een einde aan maakte.
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Geen bekoorlijker landschap is denkbaar dan Cuenca's omgeving. Ver weg van de
wereld doolt men hier tusschen de rotsen, wier puntige, hoekige, vaak doorvreten en
wonderlijke vormen een Oosterling onmiddellijk vol angst zouden doen nederknielen.
Versteende gedaanten met opgeheven armen, reusachtige hoofden, vreemd gevormde
monsters loerend tegen de kammen der bergen, telkens opnieuw ontdekt men andere
ontstellende vormen en daartusschen klateren hel-óp de twee kleine, blijde riviertjes,
de Jucar en de Huercar, en waar zij gaan, staat sappig, welig, zwaar en diep groen
geboomte en tegen de bergen staan ernstig de dennen. Hier zijn voor een deel nog
de bosschen, waarom Cuenca eenmaal beroemd was. Overal aan de hellingen der
rotsen staan kleine woningen, een vroolijke wingerd beschaduwt den ingang, vaak
loopt een geheele booggang voor het huis. Men bereikt dat langs de in de rotsen
uitgehouwen treden. Kleine zonnige, moezerijen lagen soms op de aardrijke plekken
tusschen de rotsen. Vroolijke kinderen sprongen van steen op steen in het heldere
licht en plukten wilde bloemen.
Zoo doolden we klimmend en dalend, soms op paden, waar de voet weinig plaats
had om voort te gaan, terwijl loodrechte rotswand naar omhoog en loodrechte afgrond
omlaag het pad nog smaller deed gelijken. Hooger gekomen en verder van de stad,
wordt het eenzamer en waar geen kleine, vriendelijke huisjes meer aan de hellingen
gebouwd zijn, wordt de natuur ernstiger. Op gelijke rotshoogte tegenover Cuenca
zagen we, achter het silhouet der stad, de oneindige ruimte. Nergens, dachten we,
imponeert de ruimte zoozeer als in Spanje. Star en straf lijnt zich weer de bergenreeks,
in golving na golving. Eenzaamheid is daar in de verte; geen mensch bouwde er ooit
zijne woning of trachtte er den bodem vrucht te doen dragen, of groef er naar schatten
in de aderen der rotsen; niemand waagt in die geweldigheid een olijvenhof te planten.
Het Cuenca aan den hoogen rotswand boven de kleine rivieren, hier ziet men het
over het hoofd, het is als verdwenen; het bekoorlijke dal, verdwenen ook lijkt het;
rondom in sombere, diepe, roode, en violette kleuren ligt zwijgende, zware
eenzaamheid. Het menschelijk kunnen geleek hier ondergeschikt, alleen de dalende
zon was in evenwicht met de majesteit en de heerschappij der stilte hierboven.
Langs de vroolijke, met groen omzoomde oevers der Jucar en Huercar is de mensch
meer in équilibre met de natuur. Een breede weg ligt parallel langs hun zoom. Op
onze wandelingen bij Cuenca zagen we voor het eerst de mooie nationale
kleederdrachten. De hidalgo's gezeten op kleine paarden of ezels, de muts of den
breedgeranden hoed diep in de oogen, de plaid omgeslagen of diep er in gehuld,
droegen gele schoenen, lichtblauwe kousen, witte kniebedekking, donkerbruine,
strakgesloten korte broek, langs het dijbeen vastgeregen met linten, wier einden
fladderden in den wind, geel of oranje vest, breeden lichtblauwen gordelband,
donkerbruin kort jak, doek om 't hoofd waarvan de einden in den nek afhangen. Ziet
men ze komen aangaloppeeren dan gelijkt elk strak en lijnrecht te paard gezeten
figuur een edelman. In geen enkel land, geleek ons, kon een boer op muildier zoo
grandioos, nobel, fier en trotsch een uiterlijk hebben als in de provincie Castilië in
Spanje.
De vrouwen, ook veelal reizend op ezels, dragen een nauwsluitend kleurig keurs,
het haar in vlechten rondom het hoofd; de wijde rok van zwaar wollen stof is sterk
gekleurd, groen met breeden gelen, of blauw met rooden rand, oranje afgezet met
paars; alle kleuren zag men gecombineerd. Wanneer plotseling scherpe wind rondom
een berghoek scheert of wanneer tegen den avond de koude doet huiveren dan wordt
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de bovenrok over het hoofd en geheel rondom het lichaam geslagen, onder die rok
draagt de spaansche vrouw uit het volk dan weer een ander wollen kleed: helder geel,
rose, goud-
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bruin, vuurrood en wederom is een breed boord van afwijkende kleur daar opgelegd.
Gehuld in die prachtige tonen, wiegend op haar ezel die ter weerszij de beladen
korven torst, is zulk een geheel van vrouw en ezel een oogenfeest.

BUITEN CUENCA, EEN VERVALLEN STADSPOORT.

Cuenca heeft een mooie Kathedraal wier toren weggezakt was door bouwvalligheid
en nu gerestaureerd werd. En Cuenca heeft, door hare bosschen, een vrij aanzienlijken
houthandel. Wanneer men de stad ziet aan de zijde van het station vanwaar het hout
wordt verzonden, dan gist men niet dat aan de tegenovergestelde zijde der stad de
gapende afgrond is en eeuwenoude huizen er als droomend over heen hangen. Haar
houthandel is Cuenca's proza en we bedachten of toch het hout niet weer roekeloos
mocht worden neergehaald, zoodat ook Cuenca over enkele tientallen jaren een dorre
rotsomgeving overhoudt. - Nu nog is de breede heirweg die over de bergen loopt een
weelde van lommer, we zagen er telkens troepjes reizenden. De meest woest uitziende
mannen die aan roovers deden denken wenschten ons steeds zoo vriendelijk ‘goede
reis’ of ‘goeden avond’ dat ons de huivering om in Spanje te veel buiten de bewoonde
wereld te dolen bijkans belachelijk toescheen. Heel de bevolking in Cuenca geleek
ons vriendelijk en eenvoudig. Niet alleen wenschte men ons op den weg een vroolijk:
‘buenos tardes’ of ‘buenes noches’, niet alleen was onze waard, zijn zoontjes, zijn
knecht van onnavolgbare voorkomendheid maar zelfs een onzer tafelgenooten liet
zich voorstellen, noodigde ons op zijn kamers met dezelfde naïve vroolijkheid en
eenvoud die ons reeds zoovele malen in Spanje's bewoners getroffen had. Hij deelde
zijn mooie foto's uit alsof we zijn vrienden waren, toonde ons het portret van zijn
aanstaande, we voelden ons in het eenvoudig milieu en werkkamer en daaraan-
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grenzend slaapvertrek ongedwongener dan bij menig hollander die we jaren lang
kenden.
We doolden veel in Cuenca's omstreken. Terzijde van den grooten weg schitterde
op enkele plaatsen de grond en liep men als over glazen platen; kleine groeven geleken
gletschermassa die kristalhelder straalt in het zonlicht. Niet vermengd met leem of
aarde, maar in gave, doorschijnende lagen ligt er het mica van bruinachtigen glans
tot de helderheid van bergkristal.
Langs de riviertjes doolden we op een dag dat de schaduw kwam en ging, brokken
zwaar gestapelde wolken telkens schoven en traag gleden voorbij het licht, terwijl
dan weer de oude stad schaterde in blijde kleuren en enkele oogenblikken later als
verdoft aan de rotsen hing, kleurloos; terwijl we aan geen tijd of weersgesteldheid
dachten, bracht opeens een zwaar grauwe wolkmassa fellen hagelslag. Scherp zwiepte
een gierende stormwind; als in grauwe flarden hingen de wolken; in een tooverslag
waren we te midden van sneeuw, hagel en winter. We gingen moeizaam den rotsweg
omhoog naar huis. Bij het binnenkomen der oude stad werden de elementen zoo
geweldig dat we schuiling zochten binnen de kierende deur van een soort bergplaats
of ingang tot een woning. Waarschijnlijk op het geluid onzer stemmen zagen we in
het schemerduister een tegenover ons staande deur opengaan en twee kindergezichtjes
er langs heen gluren. Ze verdwenen weer onmiddellijk. Na korten tijd kwam de jonge
moeder in de deur en noodde ons binnen. Nat en beslijkt als we waren sloegen we
eerst het aanbod af, maar de jonge vrouw bleef aanhouden en weldra zaten we in een
klein, sober gemeubeld vertrek rondom een knappend houtvuur. Eer we het konden
beletten wierp de mooie, jonge vrouw nieuwe, groote blokken op het vuur, zeggende
dat we verkleumd zouden zijn en we het vuur wel noodig hadden. We prezen haar
twee vroolijke kleintjes gehurkt bij het vuur, haar helder vertrek; ze glimlachte en
wenkte ons in een andere kamer. In een ruim bed met helder witte gordijnen lag een
engel gelijk kindje in diepe rust. Dit vertrek was groot en geriefelijk, de wanden
versierd met platen en snuisterijen. We zaten nog een poos rondom het vuur en toen
de bui was voorbijgedreven, schoof onze gastvrouw het luikje los van een klein
zijraam; we kwamen nader en staarden in duizelingwekkende diepte, we stonden
boven den loodrechten rotswand, we waren door toeval in het huis, dat ons boven
allen ijzingwekkend toeleek om te bewonen. Half vermolmd had het ons toegeschenen,
van binnen was het, ofschoon oud, zindelijk, ofschoon armoedig vriendelijk en
onvergelijkbaar het heerlijk landschap door de kleine omlijsting. De zon brak het
grauw en schitterde op de sneeuw, het fluweelig groen leek er te dieper door en de
lijnen der bergen langs het dal geaccentueerd door het wit, geleken te grilliger.
Wanneer Cuenca woonplaats moest zijn, zou men op deze plek willen wonen.
Slechts noode pakten wij 's anderen daags onze koffers om naar Madrid te gaan.
Cuenca met haar bekoorlijke riviertjes, met hare trotsche, wijdgekruinde noteboomen
en eeuwenoude, slanke peppels, met haar intieme woninkjes in de bergen, met haar
vreemde rotsen, Cuenca gebouwd als zwaluwnest aan de rotsen, met rondom haar
grootsche eenzaamheid, was ons zeer lief geworden.
In den vroegen morgen werden we met onzen wagen, getrokken door vier
muildieren, naar het station gebracht door onzen waard. Meester en dienstknecht
schudden ons met een addio hartelijk de hand. We verlieten het vriendelijk, het
vergeten Cuenca, om te gaan naar het moderne Madrid.
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De Fransche overheersching
door C.F. Gijsberti Hodenpijl.
III.
Het douane korps. Overlast der inkwartiering in het Noordelijk gedeelte
van ons land en te Utrecht. Executies door middel der guillotine. Verval
der voornaamste plaatsen. De Amsterdamsche kermis. Armenzorg. Onze
volkstaal. Het hooger- en lager onderwijs.
Bespraken we in ons vorig hoofdstuk een en ander aangaande de postketen der
Douane, die aan onzen kolonialen en transitohandel den genadeslag toebracht, thans
zij het ons vergund hier nog eenige bijzonderheden aan toe te voegen.

UNIFORMKNOOP VAN EEN FRANSCH DOUANIER.

Het was een gevreesd korps, dat der Douane, waaronder zich individuen bevonden,
welke het den menschen, ook buiten dienst, geducht onaangenaam konden maken.
Een enkel staaltje zij hier medegedeeld. In een herberg te Delfzijl, bevond zich een
douanebeambte, die in een min of meer beschonken toestand verkeerde. Een
aannemersbaas, die hem hoegenaamd niet in den weg stond, gaf hij een schop;
gevraagd hebbende aan een artillerist, die zijn boterham stond te eten, of hij een
Hollander was, waarop deze bevestigend antwoordde, gaf hij tot wederwoord: ‘Een
Hollandsche soldaat is een stroo-soldaat.’ Vervolgens verzocht hij den kapitein van
een schuit op Groningen, waarvan een echtpaar de roef had afgehuurd, daarin eveneens
plaats te mogen nemen. Dit werd toegestaan en terwijl zich tusschen den kapitein en
den burger-passagier een gesprek ontspon, stoof de douanier eensklaps razende op,
schold, vloekte, trok zijn sabel en plaatste dit wapen op de borst van den kapitein.
Gelukkig stroomde er geen bloed, maar de vrouw van den kapitein, die medevoer,
en de echtgenoote van den passagier waren niet weinig ontsteld. Te Solwert verliet
de douanier het vaartuig, maar toen het te Appingedam binnenliep, vertoonde zich
daar weer die miserabele douanier, doch nu in gezelschap van collega's, en gebood
den schipper niet verder te gaan. De kapitein en diens echtgenoote werden door hen
met geweld uit de schuit gehaald en naar het Gerechtshuis gevoerd*). Zoo werden
dan eenige brave lieden slachtoffers van het dolzinnig optreden eens beschonken
douaniers. Waarom dan toch die lijdzaamheid aan den dag gelegd, vraagt men zich
onwillekeurig af, waarom dat individu niet een geduchte afrossing toegediend?
Ongetwijfeld uit vrees voor Napoleons onverbiddelijkheid, als hij zou hooren, dat
men de hand aan een keizerlijk douanier had durven slaan.
Ook maakten de douanen het in die dagen den Scheveningschen visschers lastig.
Aan den Maire van 's Gravenhage rapporteerde de Commissaris van Politie, dat de
douanen hooge retributies van de vischschuiten geeischt hadden en dat de reeders,
na een bijeenkomst, hun stuurlieden hadden gelast niets meer af te geven, aan wien
*) Papieren Prins Stedehouder. Portefeuille No. 26. R.A.
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ook. Een niet onbelangrijke schade berokkenden de douanen den visschers door aan
schuiten, die te 7 uur v.m. aankwamen, te verbieden om
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de visch op te bergen, terwijl eerst te negen uur de schuiten werden gevisiteerd. De
maire van 's Gravenhage deed hierover zijn beklag aan den Commissaris van Marine
te Rotterdam, waarop volgde, dat de douanen er het volgend jaar over klaagden, dat
zij zoo gedwarsboomd werden door reeders en visschers bij de visitatie der schuiten.
Toen de zaak van hooger hand onderzocht werd, bleek het, dat de douanen ongelijk
hadden, want van iederen reeder eischten zij één gulden per week, en kregen zij dien,
dan beloofden zij minder streng te visiteeren*).
Bovendien werd de vischvangst voor onze kusten door de Engelschen verontrust;
eens maakten deze zich meester van de visch, gaven daarvoor in ruil wat biscuit en
wierpen tegelijktijdig eenige smaadschriften in onze schuiten†).
Veel overlast bezorgde verder de inkwartiering van Fransche militairen, die in het
Noorden van ons land meer dan brutaal optraden. Niet alleen hadden veelal de
Fransche officieren een hoogen dunk van zich zelf, maar zij sloegen dikwijls een
hoogst aanmatigenden toon aan door alles in het kwartier te eischen wat hun aanstond,
zooals Winschoten trof in het najaar van 1810. Nadat hier de generaal Baron Piré
met zijn echtgenoote, drie kinderen, een kamermeid en vier bedienden wegens
plaatsgebrek bij burgers, in een logement logies gekregen hadden, en stalling voor
zes paarden, vertrok deze karavaan, na een tweedaagsch verblijf, zonder de rekening
te betalen. Hetzelfde trof een anderen logementhouder, waar de kolonel van het 8ste
regiment huzaren op gelijke wijze de plaat poetste. Een derde logementhouder had
het harder te verantwoorden. Deze kreeg inkwartiering van twee officieren van het
16de regiment Jagers te paard met 2 bedienden en een vijftal paarden. Met een der
officieren, zekere Moreu, kreeg de kastelein kwestie over het weghalen van hooi;
deze ging zich toen hierover beklagen bij den commandeerenden officier, die order
gaf, dat er geen hooi mocht worden weggehaald. Uit de houding van Moreu was het
merkbaar, dat hij hierover niet weinig verstoord was. Hij vervoegde zich bij het
gemeente-bestuur, maar keerde onverrichterzake terug. Men zou nu aan tafel gaan,
doch daar ziet de doldriftige Moreu een servet, waarop een klein roestvlekje was;
woedend neemt hij het van het bord en smijt het in den haard, daarbij den kastelein
een paar oorvijgen toedienende. Daarna wierp hij het tafellaken en de servetten van
tafel en dwong ander tafelgoed te geven, daar dit alles hem onzindelijk voorkwam.
Die beleediging geschiedde nogal in tegenwoordigheid van twee Hollandsche
officieren van het 123ste regiment Infanterie. Het eenige, waarover Moreu bleek
tevreden te zijn, was de wijnkelder van den kastelein, althans hij bestelde bij zijn
diner vier flesschen wijn, bij het souper wederom vier en den volgenden dag bij het
dejeuner zes. Was het geen kruis zulke driftkoppen te moeten herbergen? De
gedupeerde logementhouders zonden hun grieven en declaratiën in bij het
gemeentebestuur, want hoewel den officieren biljetten bij burgers waren aangeboden,
verkozen zij in logementen hun intrek te nemen, zoodat zij dan voor
gemeente-rekening werden gehuisvest*). De fout moet echter hierin schuilen, dat te
voren geen behoorlijke regeling door het gemeente-bestuur met de kasteleins was
getroffen.
*) J.C. Vermaas en P. Hoogenraad. Geschiedenis van Scheveningen 1909. blz. 104.
†) Lebrun aan Napoleon, 29 Juli 1811.
Archives Nationales A.F. IV 1724.
*) Papieren Prins Stedehouder. Portefeuille No. 26. R.A.
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Een lastig geval deed zich te Groningen voor met de inkwartiering van
hooggeplaatsten. In Januari 1811 arriveerde van uit Amsterdam aldaar de nieuw
benoemde Commandant van de 31ste militaire divisie, generaal Durutte. Voor zijn
gezin was die reis nog al moeilijk geweest, want het vroor geducht en wel zoodanig,
dat zijn rijtuig het eerste was geweest, dat over den dichtge-
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vroren IJsel was gegaan*). Met zijn echtgenoote, drie kinderen, drie dienstboden en
drie knechts had de generaal zijn intrek genomen in het fraai gemeubileerde huis van
den rijken Indisch-gast Van der Steege. Daar deze zich 's winters te Amsterdam
ophield en de deftige heerenhuizen tot aankoop te hoog waren, had het
gemeentebestuur genoemde woning als verblijf van den generaal aangewezen.
Blijkbaar werd het Van der Steege wat te machtig niet de vrije beschikking over zijn
huis te kunnen krijgen, waar toch Durutte's voorgangers, de generaals Macdonald
en Molitor reeds hun intrek hadden gehad. Hij drong er bij den generaal op aan, dat
deze zijn huis, dat 120.000 gulden gekost had, zou koopen, aangezien het in waarde
achteruitging, doordat het dienstpersoneel van generaals over het algemeen zoo ruw
was en hij zich reeds vele opofferingen had moeten getroosten†). Het eind van de
historie was, dat Van der Steege zijn request adresseerde aan Lebrun, waarop
geadviseerd werd, dat zijn woning moest worden teruggegeven§). Toen generaal
Durutte in October 1811 naar een andere bestemming vertrok, kreeg Van der Steege
dan ook weder de beschikking over zijn woning, waarin thans de Commissaris der
provincie zetelt.

EEN BLIK IN HET SALON DER WONING VAN VAN DER STEEGE, BOVEN DE DEUR HET PORTRET VAN
DIENS SCHOONZOON MR. W.A. ALTING, GOUVERNEUR-GENERAAL VAN NED. INDIË (1790-1796).

Van onze steden heeft Utrecht ongetwijfeld de meeste overlast gehad van de
inkwartiering. De last klom aldaar tot een ongekende hoogte, naarmate het tijdstip
naderde, dat Napoleon Utrecht zou bezoeken (6-9 October 1811). Er lag toen in de
stad een aanzienlijke troepenmacht van 4 regimenten, of 16 bataljons Infanterie, te
weten: het 18de, 56ste, 93ste en 124ste, benevens 3 escadrons van het 24ste regiment
*) Generaal Durutte aan Lebrun, 13 Januari 1811. Papieren Prins Stedehouder, portefeuille No.
39. R.A.
†) Papieren Prins Stedehouder. Portefeuille No. 26. R.A.
§) Lebrun aan D'Alphonse, 19 Augustus 1811, portefeuille No. 992. R.A.
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Jagers te paard. Voorts kreeg de stad den 25sten September binnen hare muren de
noodige Garde cavalerie, die den keizer op zijn reis door ons land vergezelde, n.l. 2
escadrons Hollandsche roode Lanciers, 2 escadrons Poolsche Lanciers en 2 escadrons
Jagers te paard, benevens eenige manschappen van de Gendarmerie. De overige
escadrons dezer Gardecavalerie waren in de steden en dorpen tusschen Breda en
Utrecht gelegerd. Verder waren er 4 regimenten Kurassiers, het 4de, 6de, 7de en
11de in de dorpen nabij Utrecht gehuisvest, waarvan de staf
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in de stad kwam te liggen. Eveneens lag buiten de stad het 112de, een Spaansch
regiment Infanterie. Het was nog niet volgens de Fransche wijze georganiseerd, maar
uit 2 bataljons ter sterkte van 1600 man, welke in hun witte monteering met groene
kleppen en opslagen een goed figuur maakten.
In die dagen heerschte er te Utrecht een buitengewone militaire bedrijvigheid door
exercities, parades, het dagelijksch spelen van de muziek 's avonds te half zeven voor
Paushuize en het avondappel. Wanneer de generale taptoe 's avonds te 8 uur op 't
Janskerkhof voor de 4 regimenten Infanterie door 60 à 70 tamboers plaats vond, deed
die zware trommelslag de ramen rondom die verzamelplaats dreunen*). Het toppunt
van al dat militair vertoon was de groote revue op de Zeisterheide voor den keizer
op 8 October 1811, waarna alle troepen, op het 93ste regiment na, hunne verdere
bestemming volgden.
Nu we toch over Utrecht spreken, valt nog te vermelden, dat in dat zelfde jaar een
gebeurtenis voorviel, die iets geheel nieuws voor de inwoners was. Het betrof voor
de eerste maal het guillotineeren van een tuchthuisboef, die zijn medegevangene om
het leven had gebracht, welke executie den 27sten Juli een ontzettenden toevloed
van menschen trok. Een dergelijke strafpleging vond voor de eerste maal plaats te
Amsterdam, 15 Juni 1812, en te 's Gravenhage, 17 September van hetzelfde jaar. De
eerste betrof een drietal individuën, welke drie personen door vergiftiging ombrachten,
en de laatste iemand, die op verraderlijke wijze een manspersoon had doodgeslagen.
Ook hier was de nieuwsgierigheid groot. Wel curieus is wat de Directeur-generaal
van Politie over de executie te Amsterdam naar Parijs overbriefde: ‘L'appareil de ce
supplice nouveau dans cette grande ville a mis sur pied sa population presque toute
entière et il faut le dire à la honte des moeurs du pays, les curieux n'appartenaient
pas seulement aux basses classesde la société’*).
Deze executies vloeiden voort uit het artikel 12 van de Code Pénal, dat luidde:
‘Tout condamné à mort aura la tête tranchée.’

DE GUILLOTINE TE AMSTERDAM VOOR DE ST. ANTHONIUSWAAG IN JUNI 1812. (RIJKSPRENTENKABINET).

*) Navorscher 1905.
*) Devilliers Duterrage aan Réal. 15 Juni 1812. Archives Nationales F. 7. 3064.
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De jammerlijke gevolgen van den druk der tijden bleven niet uit en openbaarden
zich ook in het staken van betalingen. Uit de meeste Hollandsche steden kwamen
verzoekschriften tot den aarts-thesaurier op smeekenden, bijna ontmoedigenden toon,
welke naar 's keizers kabinet verhuisden.
In Utrecht waren de klachten over den achteruitgang niet minder bitter dan te 's
Gravenhage. De maire van Utrecht was wanhopend en schreef aan Lebrun, 24
September 1810,: ‘Verkoopingen en verhuizingen zijn aan de orde van den dag, het
is als
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't ware een algemeene instorting. Reeds ontdoen de meesten zich van landerijen,
equipages en bedienden. De huizen, die voor eenige maanden met moeite verkrijgbaar
waren, worden òf verkocht, òf tegen een lagen prijs verhuurd en een groot aantal
staat ledig’*).
In de groote steden nam de bevolking af, waardoor de waarde der huizen zoodanig
verminderde, dat men deze voor een spotprijs kon koopen. Het gevolg was, dat vele
niet werden onderhouden, en in geheel verwaarloosden toestand geraakten, terwijl
andere werden gesloopt. Amsterdam verloor 1/7 der bevolking en reeds in het laatst
van November 1810 stonden er 1900 huizen te huur. In Haarlem werden 500 huizen,
in dagen van welvaart gebouwd, afgebroken en groeide het gras op de straten†). Zoo
werden o.a. in deze plaats in Maart 1812 acht huizen bij executie verkocht wegens
het niet nakomen van het betalen der grondbelasting van 1808 af. Daar er zich geen
koopers voordeden werden zij op last van den Intendant-Generaal van Financiën
Gogel gesloopt*).

KERMIS OP DE BOTERMARKT TE AMSTERDAM. (NAAR EENE TEEKENING VAN P.A. LANGENDIJK).

Te 's Gravenhage was het niet veel beter gesteld. Die plaats ging toen, wegens de
open ligging, daar het nimmer door bolwerken omringd was geweest, door voor het
schoonste dorp der wereld. Immers zeide Constantijn Huygens, die aan den Haag
bijzonder gehecht was, reeds: ‘O aller dorpen dorp, o aller steden stad!’
‘Het gaat te gronde,’ schreef Lebrun, 7 Augustus 1810, aan Napoleon, ‘als Uwe
Majesteit het niet te hulp komt’ Aan

*) De Caumont la Force. p. 91.
†) De Caumont la Force. p. 92.
*) De Celles aan D'Alphonse, portefeuille No. 945 R.A.
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Lebrun werd nu het Huis in het Bosch ter beschikking gesteld, teneinde aldaar de
zomermaanden verblijf te houden, waardoor tevens een verlevendiging in de residentie
zou worden gebracht. Een deel van het meubilair, dat koning Lodewijk van het Huis
in het Bosch naar het Paleis te Amsterdam had laten overbrengen, mocht, ingevolge
's koning's machtiging, weder hierheen worden teruggevoerd*), waardoor het voormalig
verblijf van Amalia van Solms min of meer zijn ouden luister terugkreeg.
De achteruitgang in de residentie was vooral kenbaar aan de vele openbare
gebouwen, welke een mindere bestemming hadden gekregen, sedert zij opgehouden
had de zetel van een gouvernement te zijn, zoodat verhuizingen en daarop volgende
veranderingen de bronnen gaandeweg hadden weggenomen, waaraan die plaats zijn
bloei te danken had. Zoo hadden voorname winkels nagenoeg niets meer te doen,
terwijl neringen en handteringen reeds lang niet meer in bloei, nu nog meer kwijnden†).
Ook hier nam het aantal ledig staande huizen toe, en in het geheel vielen er 644
zoowel groote als kleine huizen onder den moker.
Sedert koning Lodewijks vertrek was dan de residentie al meer en meer in verval
geraakt en alle standen zeer anti-keizerlijk gezind geworden. Over den heerschenden
geest aldaar gaf zekere Jean Duboy, die tot de geheime Politie moet hebben behoord,
in zijn rapport van 11 Sept. 1811 aan den Directeur-generaal van Politie in ons land,
wiens korps een streng toezicht hield, de navolgende verklaring: ‘Wat de inwoners
van den Haag aangaat, daarvan kan ik U de verzekering geven, dat ze allen meer
gevoelen voor het oude régime, waarom een wakend oog op hen dient te worden
gehouden’*).

KERMISTAFEREEL, NAAR TEEKENING VAN R. VINKELES. (COLLECTIE J. VAN STOLK AZ.).

Te Amsterdam daarentegen, met zijne bevolking van ruim 195.000 zielen, diende
meer speciaal op de lagere volksklasse een wakend oog te worden gehouden, daar
deze elke gelegenheid aangreep om zich brutaal en rumoerig te toonen en de
gendarmerie te hoonen of te beleedigen†).
Woelige dagen bracht vooral de kermis aldaar te weeg, welk oud volksvermaak
toen nog tot het belangrijkste van het jaar behoorde. Zij begon den 1en September
en duurde drie weken. Een ieder uit den omtrek ging er heen, zegt het Aperçu van
*) Graaf Daru aan Lebrun, 24 Januari 1811. Papieren Prins Stedehouder. Portefeuille No. 33.
R.A.
†) Dagboek C.S. Hurau. Gemeentearchief van 's Gravenhage.
*) Aanwinsten Mr. van Maanen, portefeuille 51/65 R.A.
†) Devilliers Duterrage aan Réal, 11 Maart 1811. Archives Nationales F. 7 3064.
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Baron d'Alphonse§), bezocht dan de verschillende spellen, die er stonden, de kramen
werden in oogenschouw genomen, maar men kocht weinig; daarentegen verteerde
men meer in de koffiehuizen. De dienstmeisjes genoten dan veel vrijheid, die zij
gebruikten door met hun vrijers al zingende en dansende zich langs de straten te
bewegen, wat dikwijls strekte tot verlaging der moraliteit. Het was in die dagen een
rumoer, waarvan men zich moeilijk een denkbeeld kan vormen en een tijd van
ongebondenheid, zoodat men de meisjes, die geen vrijers hadden, niet hard behoefde
te beklagen.

§) Tome I. p. 208.
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Toch kunnen de volksvermaken niet die ware levendigheid hebben te weeg gebracht
van voorheen, nu de vroegere welvaart in de hoofdstad verdwenen was. De
belemmering van het handelsverkeer deed vele handelshuizen failleeren; de
vooruitzichten waren somber voor de kooplieden en bankiers.
Ook het rapport der stedelijke Amsterdamsche Politie van Januari 1813*) luidde
niet bemoedigend, immers het spreekt van het toenemen in aantal van verlaten
kinderen, waarvan de jeugdigsten in het Vondelingenhuis werden opgenomen.
Nu werd ter tegemoetkoming in de toenemende armoede in 1812, ingevolge den
wensch van den keizer, aan den Minister van Binnenlandsche Zaken, door de prefecten
aan de gemeente-besturen in overweging gegeven tegen lagen prijs Rumfordsoep†)
rechtstreeks voor, of ter uitdeeling aan, de armen beschikbaar te stellen. De prefect
De Celles was echter geen voorstander van dezen maatregel en wees den minister
op het algemeene gebruik onder de behoeftige klasse van aardappelen en groenten
en het geringe gebruik van soep§). Te Amsterdam gaven de overheidspersonen een
menschlievend voorbeeld door ongeveer tweehonderd duizend francs voor Armenzorg
bijeen te brengen**). Ten einde in den nood te voorzien van de vele werkeloozen in
het Dept. van de Zuiderzee in den komenden winter (van 1813) werd den prefect
door den Minister van Binnenlandsche Zaken voorgesteld, om die openbare werken,
die des winters kunnen geschieden, alsdan te laten uitvoeren. Nogal optimistisch zag
de minister den toestand van den naderenden winter in, daar voor de armen gezorgd
werd, terwijl de lage prijs van het brood en den overvloed van aardappelen geen
reden tot bezorgdheid gaf*). Hoe nijpend de algemeene toestand in 't laatst was, blijkt
o.a. uit de moeilijkheden, die gepaard gingen met de levering van de levensmiddelen
voor de gevangenen van Rotterdam en Delft. Deze levensmiddelen, welke niet uit
Amsterdam konden betrokken worden wegens de reeks van faillissementen aldaar,
werden verstrekt door liefdadigheids-commissies van bijstand†).
Zag onze natie zich in ontwikkeling en welvaart belemmerd, ook moest zij
ondervinden, dat het keizerlijk bewind er op uit was de Nederlandsche taal te doen
verdringen. Reeds kort na zijn vestiging hier te lande bracht Lebrun den keizer het
gewicht van het behoud onzer taal onder het oog. ‘De Hollanders,’ zoo schrijft hij
aan Z.M., ‘zijn nu eenmaal gehecht aan hun volkstaal, uit liefde jegens het vaderland,
of door hun logische denkwijze beweren zij, dat ze een bijzonder karakter draagt en
van belang is te behouden’§). Vleiend voor ons is de hulde, die ook Baron d'Alphonse
aan onze taal brengt. ‘De Hollandsche taal getuigt van oorspronkelijken eenvoud en
oprechtheid, zij leent zich weinig tot wellevendheid en vleierij. Deze taal behoort
een volk toe, dat spreekt zooals het denkt’**)
*) De Celles aan D'Alphonse. Portefeuille No. 986. R.A.
†) Deze soep was gekookt uit beenderen, bloed en andere goedkoope voedende bestanddeelen
naar een recept van Benj. Thompson, graaf von Rumford, natuurkundige en philantroop
1753-1814.
§) De Celles aan De Montalivet, 23 Maart 1812 en 2 April 1812. Prov. Rijksarchief
Noord-Holland, No. 298.
**) De Celles aan De Montalivet, 17 Augustus 1813. Archives Nationales. F. Ib. II.
*) De Montalivet aan De Celles, 19 October 1813. Prov. Rijksarchief Noord-Holland, No. 301.
†) Papieren De Stassart. Portefeuille No. 5752 R.A.
§) De Caumont la Force, p. 51.
**) Aperçu sur la Hollande I. p. 187. R.A.
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Het keizerlijk bewind echter wilde volstrekt de onderdrukking onzer taal en kwetste
daardoor de natie niet weinig, terwijl door veronachtzaming van het lager en
middelbaar onderwijs haar zelfstandige ontwikkeling belemmerd werd.
Hoe de regeering er op uit was om ons volk nauwer aan Frankrijk te verbinden,
blijkt genoegzaam uit het decreet van 22 October 1811 gegeven te Amsterdam
betreffende het hooger en lager Onderwijs. Het
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hield o.a. in, dat er slechts twee Universiteiten in Holland zouden zijn, namelijk een
te Leiden en een te Groningen. In 1812 hield de Leidsche Hoogeschool op eene
Nederlandsche te zijn en werd zij bij besluit van 9 Augustus onder den titel van
Académie aangewezen als uit te maken een deel van de Universiteit te Parijs. Ten
gevolge van de door den keizer gebrachte wijziging, waardoor het Hooger Onderwijs
aan de bepalingen der Fransche Universiteiten onderworpen werd, gevoelden vele
hoogleeraren zich gekwetst. De colleges moesten volgens Fransche wijze openbaar
in het Academie-gebouw en in tegenwoordigheid der professoren in groet costuum
gehouden worden. Doch ook hierin vertoonde zich het onderscheid tusschen het
Hollandsche en Fransche karakter. Slechts in de eerste colleges werd dit in acht
genomen en de hoogleeraren keerden spoedig tot het oud-vaderlandsch gebruik terug,
om, met terzijdestelling van uiterlijk vertoon, liever aan hun lessen de volle innerlijke
waarde te geven. Treffend en aanmoedigend was de redevoering van den
sympathieken professor Kemper, die, gekleed in Fransch costuum, vermaande om
nimmer van de leerstellingen onzer voorvaderen af te wijken, maar deze als richtsnoer
te behouden in ons streven naar wijsheid en wetenschap.

UITGAAN DER SCHOOL, GEKLEURDE GRAVURE DOOR J. HOEDT (COLLECTIE J. VAN STOLK AZ.).

Het aantal hoogleeraren zag zich toen met een vijftal, van de geschorste Academiën
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van Franeker en Harderwijk, vermeerderd, Voorts werd nog van Parijs toegezonden
zekere Mielle, een onbekend heer, om hier den naam van Professeur te dragen en in
de de nieuwe moedertaal onderwijs te geven. Hij was te Parijs de leermeester geweest
van twee tooneelspeelsters, was volleerd in de geheimen der coulissen, sprak de N
nasale volkomen uit, kapte zich zwierig à l'aile de pigeon, bezat een keurige
bibliotheek van oude classici, in usum Delphine (tot gebruik van den Dauphin)
uitgegeven, en heeft gedurende zijn verblijf aan de Leidsche Hoogeschool iets zeer
verstandigs gezegd in de inleidings-redevoering zijner lessen, namelijk dat hij geen
meeningen, slechts spraakkunst wilde onderwijzen en het eerste aan oudere docenten
overliet. Dit alleen nog weten wij van hem, dat hij zeer sterk onder verdenking lag
van spion te zijn. Hij verdween in de eerste dagen der omwenteling en zonk na zijne
kortstondige verheffing aan de Academie in het niet terug, waaruit hij was te
voorschijn gekomen*).
Het lager onderwijs, dat sedert 1806 zulke goede vruchten had opgeleverd, werd niet
ontzien. Een drukkende belasting, op de lagere scholen gelegd, om daaruit de kosten
van het hooger onderwijs te bestrijden, moest vele kinderen van onbemiddelde ouders
het eerste onderricht doen missen. De prefecten of de plaatselijke besturen stelden
onderwijzers aan, zonder op de vereischte bekwaamheid te letten, deze werden slecht
betaald en hun rechten niet gehandhaafd.
De scholen waren van drieërlei aard: de Fransche, de Hollandsche en de
Bewaarschool. De eerste vond men gewoonlijk in de groote steden, zij werden voor
eigen rekening gehouden, terwijl er leerlingen in- en extern waren. De vakken van
onderwijs betroffen, behalve de gewone, het onderwijs in het Fransch, aardrijkskunde,
geschiedenis, wiskunde boekhouden en verschillende moderne talen. Het talrijkst
echter waren de scholen waar men alleen de Hollandsche taal onderwees en deze
diende tot de voorbereiding voor de Fransche en Latijnsche scholen. De
bewaarscholen, welke over het algemeen slecht waren, vond men voornamelijk in
de steden, maar toch ook in eenige dorpen, waar zij door juffrouwen gehouden
werden. Kinderen van vier tot zes jaar bezochten deze scholen, waar hun het eerste
onderricht in het lezen gegeven werd en zij verder ‘bewaard’ werden, terwijl hunne
ouders aan den arbeid waren.
‘Wat opvalt,’ zegt het Aperçu van D'Alphonse*), waaraan we bovenstaande
ontleenen, ‘is op vele dezer verschillende scholen de leerlingen van beiderlei sekse
in dezelfde klasse vereenigd te zien, zonder dat dit aan de goede zeden schaadt. De
principes van godsdienst en zedeleer, die men onderwijst en het toezicht dragen hier
veel toe bij.’
In het reeds genoemde decreet van 22 October 1811 was de bepaling opgenomen,
dat niemand een certificaat van onderwijzer of hulponderwijzer zou kunnen verkrijgen,
noch als zoodanig mogen optreden in een school, een jaar na de afkondiging van dit
decreet, indien hij niet in staat is althans de beginselen van het Fransch te onderwijzen
en twee jaar na de afkondiging, indien hij niet in staat is vlot het Fransch te verstaan
en te schrijven.
Een eigenaardig staaltje van onderwijs geven en examineeren verhaalt ons Prof.
Mulder in zijn autobiographie. Deze bleef te Utrecht tot zijn negende jaar op de
*) Leidsche Studenten Almanak voor het jaar 1815.
*) Tome I. p. 372 en 379. R.A.
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school van Van Hall, waar hij leerde spellen en lezen; kon men de ‘Oprechte
Haarlemsche’ lezen, dan was men volleerd en werd naar de Fransche school gezonden.
Oppervlakkig was toen wel eenigszins het admissie-examen voor aspirant-maire op
een dorp in den omtrek van Utrecht. De sollicitanten kwamen en er zou concours
wezen. De prefect
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liet de heeren lang wachten en toen hij verscheen zei hij tot de candidaten: ‘Messieurs,
ecrivez: citron’ en daarna verwijderde hij zich. Na een uur kwam hij terug en bezag
de uitkomst, deels door boerenmenschen ten papiere gebracht. De een had citron, de
andere sitron geschreven; welnu, de eersten werden Maires.
Waar echter heel wat meer werk van gemaakt werd, was de censuur, die elke
uitgave, welke de regeering onaangenaam was, belemmerde of tegenhield. Daarover
het een en ander in een volgend artikel, wanneer de drukperstoestanden in het
algemeen, onder de fransche overheersching, aan een nadere beschouwing
onderworpen zullen worden.

DE DORPSSCHOOL. (COLLECTIE J. VAN STOLK AZ.).
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Notities
door Adriaan van Oordt.*)
Wei in Limburg.
In een weiland met rijen vruchtboomen staan koeien, prachtig kleurend in het
rijpgroene gras, waarin de pooten verdwijnen. De kleuren der koeien vlekken fel in
het schaduwgroen, dat soms lijkt óp te groeien tegen de stammen.
Tusschen het fluweel-groene, diepe gras, dat dikwijls golft, weven zich
zonnevlekken, gestippeld door het loof der vruchtboomen.
Het terrein, zoo zwaar overwelfd, deint en daalt met de koeien, zijïg belicht door
een tusschenschijn, soms als samengevat in kommen met groen fluweel overtogen.
Lange, breede lanen van weilanden tusschen de hoogstammige populieren met
hun steeds ruischend, als beekwater voortruischend loover; en over het wijd-uit
deinende weiland groeien de boterbloemen, bespikkelend het groen met gele vlekjes,
die wiegelen van den wind.
Over het weiland hobbels van groen en tegen de groen beplante heuvels zachte
glooiïngen van gras. In de verte het kleurensamenspel van grazende koeien.
***
Tusschen het struikvormig groen de opstand van een afgegraven berg, gelige
leemgrond; daarboven de roodbruine daken van huizen hier en daar, verder een
rondende berg met daarvoor zacht groene, waasgroene banen van akkers met een
plekje leemgeel; en dichterbij op het voorplan, tusschen de wording van loover uit
een dal en de masten van opgaande boomen, een nevelige sluier, grijs en blauw.
Door deze glooiende hellingen, over deze langwerpige bulten, groen als geschoren
gras, teekenen zich af de precieze en toch zacht gevormde schaduwen, zich lengend,
daarheen gelegd, geprojecteerd als motieven over een jonggroen tapijt.
De fel witte en gelige glanzen van de geribde ruggen der koeien; andere, de bruine
huid als een deken over den romp, worden van een satijnen waarde, verhit als tot
ietwat rood, dat brandt in de zon.
In de verte doezelt de figuur eener koe weg, toch het zwart gelijke waarde houdend,
in den fijnen mist, even aangegeven tusschen de boomstammen.
***
Het woelige gras leeft voort tusschen de stammen.
Op de groote, vlak-gegraasde wei tegen den bergketen op, zijn de kantig uitstekende
verheffingen als met scherpe hoeken gepolijst, andere, rondvormige bulten als tot
naaldenkussens afgerond door de gloeiïng der zon.
*) Behalve het, zéér korte, roman-begin dat in den ‘Nieuwen Gids’ van Januari j.l. werd
opgenomen, liet Adr. van Oordt niets belletristisch na dan een, halfvol, notitieboek. Zijn
weduwe stond mij toe daaruit in ‘Elseviers’ te plaatsen wat mij voor de pers geschikt
voorkwam. Het zijn deze, weinige, notities.
Herman Robbers.
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Op het weiland bleekgroene helling met fijne teekening of uitsproeiïng van
schaduw.
In de vallei kabbelingen van polletjes gras.

De zee te Noordwijk.
In de verte aan het strand komt van uit zee een opstuiving van zeewateratmospheer,
een heel fijn en licht geschuim en gesproei door de lucht, die de kleur der zee
overwaast en fijn uit spritst en splintert tegen de kalkachtig wit- en-groene beduining,
waardoor soms een zeemeeuw vliegt, hoogruggig, met de vleugels hoog opgenomen,
en dan neerwaarts zwerkend in een halven boog.
Onder kleiachtig-grijze, licht leiachtigblauwe vezelwolken, aaneengeweven over
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den hemel, zoodat de flarden en wolkenmazen slingeren langs den gezichteinder,
rekt zich wijd uit de zee, de lichtpaarse, paarlmoer grijs en violet en barnsteenkleurige
zee in evenmatigen rustgang harer golvenrijen, die in het teerkleurige water,
schuimgekamd en -gekuifd, als getorend met kanteelen, soms in de lengte ijzig wit
glorend als gletschers, de zee in hun vaart overheeren, in trots hun goorwitte riffen
en klippen dreigend verheffen en zich vervolgens in hun val woedend verbuigend
en vertrappend, neerstorten in waterslingers, watervallen, waarin stralen en vegen,
de nerven der zee, die dan weer inkrimpen of meegeven in den deinenden vloed,
weer overstort door nieuwe golvengelederen.
De zee is verdeeld in wijde, gladgepolitoerde banen, lange banen, groen-grijze en
stoffig-paarse in een licht wolkigen rand, in de verte opgaande in den hemel, wiens
leiblauw, soms even aangewit opdoezelt in den hooge, waar onweerslucht aankomt,
wolken in zware gevaarten, zwaarvallig drijvend tegen een even zichtbaren
achtergrond van modderig wit en geel, een gorig dreigende strook, en dan achteraan
een bestuiving van den hemel, van blauw door wit, terwijl daar onder op de zee de
golven zich laks voorover werpen op het strand, het schuim vuilsneeuwig als
opgeveegd, en over den rug der golven licht de ongedurige zon als in vakken en
vegen van gloeiend metaal, of schittert woelig in duizenden deukjes of doppen van
het water.
***
En dan in het noorden een heerlijk zeegroen, met licht te bevroeden zilverig geschuim
in de verte, een heerlijk, doorzichtig, levend groen, een strook water, dat groen
uitademt, dat groen mengt met de dampige lucht en het iets zachts geeft, een huivering
van groen aan grijs, dat van boven motregent.

's Avonds.
Zwaar schuift het onweersveld aan, de donker blauwgrijze wolken, dotten en pluimen
en rollen van wol, zacht aan elkaar gehouden door teedere rafels, zwierend en
zwermend over den flauw witten en leiblauwen achtergrond.
Aan den uitersten grens van het veld verluchtigen zich de wolken tot een ijle, bijna
doorzichtige laag van paars-grijs, naar het westen toe even guldend, terwijl in het
midden de donker grijsblauwe wolken elkaar inhalend, aan elkander kleven, de als
uiers neerhangende gedeelten grijsachtig rossig, valsch belicht door de zon, die
ondergaat aan een groenige lucht, stil en klaar, slechts bebouwd van vaste
dwarsliggers, wolkenbanken.

Boomen.
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Zware denneboomen, grijstonig met even paarse en groene aanzet, scheef gegroeid
door den wind, als in lange halsrekkingen, het loof zwaarmoedig uit in wieging van
den wind, hier en daar verdord, roodbruin geschroeid in de zon. Takken en takjes
soms als tallooze grijporganen, vliesvinnig te zamen gehouden in het loof, zich
vormend tot wiegen, tot draagbaren, luchtig in het zonnige loof. Waar de boomen
stijf-strak staan, gaan de zware takken, hard weerbarstig kronkelend uit en aan weer,
halsstarrig, of mild als de hals van een zwaan, die zich in den rug snavelt.
Soms ook steken de takken rondom polypachtig uit. De toon van het geheel is
stoffigbronskleur. Soms overheerscht paars.
***
Beuken, gladstammig, met mosjes bedekt, peperkleurig, even groenig grijs; de lage
takken spreiden hun loof breed uit. De takken, glad, gaan geleidelijk opwaarts, soms
zwak, maar toch wijduit, zoodat het
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loof neerbuigt in licht gewieg. Er is een regelmaat in de takuitspreiding.
Roode beuken, de blaren groenig, even wijnkleurig aangelengd, of roodbruin als
gepolijst, wijduit in veelheid; de stam in stijve ronding omhoog. De bladeren zijn
bizonder lichtend, de takken uitgestrekt aan 't water soepel bewegend, als een
hangtapijt, nippend aan het water.
***
Abeelen, diep ingekorven peperkleurige stammen, die met lichte afwijking in hun
logheid omhoog gaan, met hun stijfrechte, óók ingekorven, takken.
Eiken en abeelen hoog tillend hun schaarsch groen en, daaronder, de hooggaande
stammen, slank met stoppels van hout, waaraan doode twijgen en bosjes jong groen.
Veel heesters daaronder met hun horizontaal evenwichtig hangende blaren.
Eiken, ook van onderen uittakkend, de takken in edele gelatenheidslijn horizontaal
gebogen.
Eiken, weerbarstig bultig, nauw bedwongen omhoog stammend, de takken in hun
groei kronkelend en wringend en kringelend met bochten en ringen, hun knoestige,
grijze, grijszwarte doorkorven takken in een wild bedwongen, bijna versteende
razernij, zich als met geweld ontrukkend aan een groeiweerstand.
Langs den opstand der laan ziet men dat titanisch kronkelend pogen der takken,
die gestolde bewogenheid van lijn, mooi grijs en grijszwart zich gebaren door het
groen, het grijsgroen, waaraan geen blad te herkennen is, maar in zijn grijsgroenheid
zich verwantmakend aan het mosgrijs der takken.
Mooi licht aangeronde eikenstammen, pelsgrijs tusschen de niet-glanzende
eikenloofmassa, als decoratie tusschen de stammen aangebracht.
***
Langs een boschrand de zware, vruchtbare overhang der loofgordijnen, het
wit-grijsgroen der berken, het bruingroen der beuken, het zeegroen der eiken met
heele flarden rossig aangedikte loovers, als tentoverhangen; tuilen en bundels frisch
donkergroen eikenloof naar elkander toe over den weg. In de verte alleenstaande
berken, hoog tegen de lucht de waaiervormig uitgespreide takken, de trosvormig uit
elkaar gehouden loovers wijduit sprenkelig in de lucht, fijn uit met een overwaseming
van geel en groen.
***
Varens, de stelen als te zware vrachten tillende, als mee-stengelend met den wind,
zoodat de op elkaar groeiende varens een vloer lijken te vormen. Overal in het bosch
tusschen de stammen het badgevlinder horizontaal, luchtig groen en soms opgaand,
de loofpartijen, zooals van eiken, in dofgroen als massieve brokken groen, van beuken
met glimmend bladoppervlak, alsof ze gelakt waren, en van abeelen, de wollig,
witgrijze onderkant der bladeren, bóven - ónder, in altijd-durend beweeg als vlinders,
die niet weg kunnen vliegen.
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Het bosch, de onderkant gestoffeerd met heestergroen, dat als levende
boschbewoning, de strakke stammen verlevendigt in een aldoor veranderlijke
decoratie.
***
In den Haarlemmer Hout zijn mooie graspartijen onder de schaduwtafels der boomen,
- zachte rondstuiving van schaduw als roetregen over het zacht voortlichtend groene
gras. Een bestuiving van zwart, soms met toonversterving over de statig aangehouden
groene kleurpartijen.
Sommige gedeelten zijn bezet met zware boomen, die hun takken met loof als een
pauwestaart te pronk uitzetten, of die hun takken in allerhande stand of actie, als
even gebogen luchterarmen, klimmend, of krom-
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mend in bochten, zich tusschen ander getak uitwoekeren, of de bladerenstoeten
hooguit versplinteren doen en vervlinderen als droppels van een waterval tegen de
blauwe lucht, of die hun zwaarvallige takken, omlaag heele sjerpen en sluiers, als
lange paardestaarten, doen zakken in lichtvaardig, doorzichtig bladgedoe.
Tusschen de stammen door over het diepglanzend groen is een feestelijk beweeg
van dit bladergroen, dat hangend en zwevend in schoone uitwaaiering en sierlijke
gordijning, in loszinnige zwaaiing, als lichtelijk opgeheven door het zonnelicht heen
zich naar buiten de omloovering van de boomen te dringen schijnt.
Het zonlicht lijkt soms door de bladeren zevend steeds verder doortedringen en
andere loovergestalten op te nemen en te doen zweven, zoodat over den feestelijk
groenen, soms roetig zwart beteekenden vloer van overal de boomen hun festoenen
uithangen, of te zweven houden met een ongeduldig, vlinderachtig beweeg der
bladeren, wier samenleving soms als luchters te branden en dan weer buiten het
zonnelicht rondom de stam als in nevel vervaagd en verteederd te zwerven lijkt.
En terwijl gaan de gave, de gladgehouden takken der beuken op, soms zich
moeizaam opwerkend van de vrachten loof, die af en toe zwaarvallig den tak naar
beneden te trekken trachten. Maar in moeë bogen dan of in koene klimming, in
moedwillig uit den band springen, reiken de takken t'allen zijden uit tot een schoone
kruinverbreeding, een uitwaaiering van loof als een wijde bekroning.
En de bundels zonnestralen in hun hittig gouden schijn vol gulden splinterbeving,
schieten met geweld door bladergewaden en festoenen en kleuren het loof goudgroen
en lichtgoud.
Er staan ook berken, melkwitte met zwart geribbelde stammen, in hun groei wat
achterwaarts leunend tegen de lucht en van de bevallig-triestig neerhangende takken
bewegen de gelige blaadjes in den wind als uitgestrooide gouden munten, of door
de zonnestraling geraakt, lijkt de overhang van het loof op gouden pantsers, wier
gulden schubben glinsterglimmen in het zonnelicht.
Ook zware beuken staan hier van een wijde, hechte basis, hun loof opstuwend in
volheid en dichtheid als bergen en huizen, de loovers wel gemetseld aan elkander,
met wel sommige als uitvliegers, als deserteurs, maar het geheel gaat massief omhoog.
En van den grond rijzen heesters, ten voeten uit bekleed met loof, dat zich
sluierachtig gebaart naar den ranken tak - als het schoone lijf en gebaar eener vrouw,
die pas ontstaan is uit een slaap of diepen droom - en zijn bladerenkleed zoo
sierlijk-weemoedig, zoo gul-overladen gebaren doet naar zijn
gelief......................................................................
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Holland.
Door J. Reitsma.
Langs langgerekte steile wanden
stort bruisende de waterval
waarvan het spattend schuim de wanden
van 't bloeiend woud in luid geschal
besprenkelt, dat de bloemen wuiven
zacht trillende in den paarlendauw;
dan verder gaat de bergstroom stuiven
naar 't diepe dal, vanwaar nog flauw
een zwak gemurmel zich doet hooren gaat dan in 't boschgesuis verloren.
En steiler stijgt het kronklend pad
tot waar de eenzaamheid blijft zweven
om lagen boom met bevend blad,
in steenwoestijnen 't eenig leven.
Daar rijst het droefgegroefd gezicht
der reuzen van het eeuwig zwijgen,
die in het avondlijke licht
de eeuwen zien ter kimme neigen.
O, mocht ik u toch eens verstaan!
Ik zie uw raadslen zwijgend aan.
De zon is tot den top gerezen
en flitst haar stralen waar ik sta,
door 't licht verduisterend mijn wezen
zoodat ik mijn oogen nedersla.
Daar duiken diepe, blauwe dalen,
waar neev'len zweven, af en aan;
de landen waar de menschen dwalen
in 't eigen onbewust bestaan.
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En verder strijkt mijn oog de grenzen
waar 't blauw gewelf de aarde kust,
en eeuwig boven alle wenschen
de zondoorschenen koepel rust.
Dáár, weet ik, zijn de lichte landen
van 't ruischend, windbewogen graan.
O, kon ik met mijn blanke handen
van zegeningen tot U gaan
o Holland, heerlijkst land der wereld,
door d'eeuwgen schoonheidsdauw bepereld.
Ik heb U lief, Uw lage landen
omruischt door d'eeuwgen oceaan,
waar aan de bloeiend-schuimge stranden
de blondbehelmde duinen staan
waaruit met fladderende vluchten
de leeuwrik tot den hemel vliegt,
dàn in 't getril der lenteluchten
luid juublend op zijn liedren wiegt.
Ik heb u lief, uw gouden weiden,
waarover wolkenschaduw zweeft,
waar 't roode dak, het zonverblijde,
in blauwende verschieten beeft,
waar 't hemeldiepe water spiegelt
de witte wolken in de lucht,
waarin der bloemen weerschijn wiegelt
zacht wuivende op der winden zucht.
Ik heb u lief, uw sombre dagen
wanneer in 't late najaarslicht
als wolken langs den hemel jagen
verduisterend het zonnelicht,
het rag der takken schijnt te breken
in d'eenzaamheid van 't doodsgetij,
wanneer uit ongeziene streken
de macht der winden ruischt voorbij.
Geen hooge pracht, maar innigheid
is, wat Gij in uw wezen zijt.
O, Holland, nooit genoeg bemind,
mijn land, mijn moeder, 'k ben Uw kind! -
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Gijsbert en Ada.
Roman door Peter Dumaar.
II (Vervolg).
En intusschen werd zijn boek voltooid. In October verscheen het, twee deelen, het
eerste tekst, het tweede teekeningen en plans bevattend. Hij zond aan Ada een
exemplaar, op hollandsch papier gedrukt en gebonden in blank kalfsleer. Sinds dien
eersten brief van zijn verblijf in Frankrijk had hij haar enkele malen geschreven, de
schoone gebeurtenissen van zijn uiterlijk bestaan en de groeiende vastheid van zijn
kennis en inzicht der oude tijdperken van hoog geestesleven. En hare antwoorden,
kort meestal, door gebrek aan rustig alleen-zijn, brachten steeds waarschuwingen
tegen al te diepe overgave aan het verleden, tegen de ontkenning van het leven voor
heden en toekomst. Hij was er haar dankbaar voor, want telkens voelde hij opnieuw
dat zijn hartstochtelijke vereering voor andere tijden een verachting van het heden
in zich droeg, en hij begreep de gevaren hiervan voor het leven zelf.
Nu, bij het verzenden van zijn werk, had hij haar niets geschreven, maar wachtte
een uiting van haar. Hij wachtte, enkele weken, ongeduldig en rusteloos, niet kunnende
arbeiden, verstrooiïng zijner warrende verlangens zoekend in de parken van St. Cloud
en Versailles, wier hooge verre lanen ontbladerden boven de vochtig-groene beelden,
wier grasperken eenzaam lagen, onbetreden, nu de westelijke buien er over voeren
met toomelooze vlagen. Hij mijmerde er doelloos en ongetroost, want hij wachtte
woorden van haar, wier gelaat, al die maanden van liefdevolle studie, vóór hem was
met sterkenden glimlach. Vaak, als hij in een der musea had gerust voor de zeldzame
pracht van een schilderij, van een beeld, was zijn blik plotseling ter zijde gegaan
naar de deur der zaal, of hij hare gestalte niet zag naderen, het blanke hoofd
opgeheven, de blonde haren langs de slapen vallend, den gelen zomerhoed in de
hand, zooals hij haar gezien had, eens, tegen de helling der Normandische vallei. Hij
zag den glans harer oogen, als zij haren vriend zou ontwaren,.... maar, tot zijn
verwondering telkens, zij verscheen niet. En ook nu, in de verlaten parken, waar hij
de oude koningen droomde met hunne weelderige minnaressen wandelend langs de
roode beukenhagen en de najaarsklare vijvers, ook nu wendde hij zich vaak om,
opeens verwachtend dat hij háár kleed zou hooren ruischen over het dorre loover der
paden, haar lachenden groet vernemen in een stille laan. Maar zij zelve kwam niet,
en Gijsbert bleef eenzaam in de herfstlijke parken en de rustiger wordende zalen der
musea.
Eindelijk dan, na drie weken, ontving hij een brief van haar. Zij had bladerend
gelezen in zijn boek, 's nachts bij het kaarslicht; en de oude kerkjes weerziend, de
legenden en historiën lezend dier schoone wilde streek, had zij, daar op de koele
hoogten der Alpen, heimwee gekregen naar de grijze rotsen aan de zee, naar de
oneindige wateren en den verren vrijen horizont. Maar ook een zacht-smartelijke
klacht was er toen in haar opgerezen, de vage herinnering aan zware dagen om
zijnentwil. Het scheen haar lang geleden, onnaspeurbaar lang; maar zij voelde dat
de wonden waren geheeld en de schoonheid van dien tijd gebleven was, gegroeid,
verheerlijkt. Zij voelde den dieperen zin, dien de landschappelijke schoonheid, de
vergrijsdheid der monumenten, de bouwtrant der boerenhutten, het volkskarakter
zelf ook kreeg, voor wie in het verleden had omgeschouwd en de jeugd van volken
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en landen doorvorscht had. Het genot werd verhoogd, want de geest zag wijder, en
naar de ruimte der diepere horizonten had Ada immers altijd verlangd.... Zij was haar
vriend dankbaar, daar zij nu begreep dat het verleden nog in schoonheid leven kon,
een levenwekkende kracht kon zijn in den mensch van later tijd. Ja, in de stille
herfstnachten die zij zoo lief-
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had, als wondere droeve geuren op den koelen bergwind door het open venster binnen
dreven, terwijl zij las en hare mijmering liet rijzen en stuwen op den golfslag van
Gijsberts bewonderende woorden, in die nachten wenschte zij nog eenmaal met hem
te zijn in het vreemde verlaten land, met hem, rustiger nu, rijker en sterker, door de
ongebreidelde pracht der natuur te dwalen, het leven der eeuwen in herdenking te
overzien. Of zij wenschte hem daar op de bergen, in een gouden najaarsavond, om
van het verre land en de wilde zee te spreken, denkend hoe schoon het samenzijn
eens had kunnen wezen.... Als zij zich gelukkig voelde, als zij in diepe bewondering
zich een korte pooze kon verliezen, dan riep hare ziel om hem, wien zij immers eens,
op een nevelgrijzen Octoberdag in de Hollandsche duinen, bekend had hoe troostrijk
haar de gedachte was, dat ook hij leefde en werkte....
En nu wist zij, met heldere vastheid, dat hij werkte, dat zijn geest leefde en groeide,
dat zijn ziel zich verzuiverde in de vaak zware, maar geduldig-wachtende
eenzaamheid. Echter, zij zelve, wat was haar leven? Moest zij niet de wereld der
schoonheid, die zij van verre had gezien maar nooit betreden, moest zij niet zich
zelve en hare strevende verlangens ontvluchten in zorgvollen arbeid, daar zij haren
geest onmachtig voelde tot vormen, niet slechts tot het scheppen zelf der schoonheid,
maar ook tot geheel de bewonderende en omvattende overgave aan anderer kunst....
Zij hield hare blikken afgewend van wat haar eens, in overmoedige jeugd, een
toekomst had geschenen, die als het stijgen over zonnig-koele hoogvlakten was, met
eenzame spitsen in het trotsch verschiet. Zij had hare blikken afgewend en gericht
binnen enge grenzen; zij had de hoop sinds lang al laten varen, ooit de verheven
eenzaamheden te mogen naderen. En nu wekte hij weer de oude verlangens, de
sluimerende beelden der schoonheidswereld op, die zij de eenig levende en eenig
waardevolle wereld wist, het eenig doel des levens. Waarom had hij het gedaan?
Waarom sprak hij altijd weer van zijn heimwee naar haar, naar haar gelaat, naar hare
woorden? Zij kon immers niet zijne beden verhooren, machtelooze onvruchtbare
ziel, zooals zij in den grond haars wezens zich-zelve zag.
Maar Gijsbert, na al Ada's zachte klachten, die hem minder bitter, meer berustend
klonken dan vroeger, Gijsbert voelde het onrecht dat zij zich deed; hij begreep dat
zij, in de teleurstelling van haar hoog verwachten, nu haar eigen schoonste vermogens
miskende en alles verwierp in blinde moede droefenis. En dan dacht hij aan die verre
jaren, toen het eerste ontwaken zijner liefde voor het zestienjarig meisje de sombere
dagen zijner schooljeugd ging doorlichten, toen hij sidderde voor haar trotschen spot,
toen zij later, de achttienjarige, koel en bevreemdend hem terugwees.... Hoe lag er
al een wereld vol hopen en verlangen, vol verrukking en leed tusschen die dagen en
het heden, dat hem toch slechts een aanvang van het leven scheen! Was dit hetzelfde
wezen, dat heerschende jonge meisje van voorheen,.... en deze vereenzaamde vrouw?
Ja, het waren diezelfde trekken nog, maar smartelijk geworden, diezelfde oogen,
maar zachter van diepte, diezelfde blonde haren, maar nu niet meer waaiend in den
wind die over de avondvelden streek. Machtig reeds in hem het verlangen naar haar,
als een opstand van zinnen en ziel, wanneer hij de beelden van dat verleden, van dien
heerlijken ziele-dageraad opnieuw in zijn mijmeringen aanschouwde.
Hij schreef haar terug, dat zij zichzelve niet kende,.... had hij het haar niet reeds
gezegd, toen zij voor het laatste samen waren, op die sombere avondwandeling langs
de Maas?.... dat zij zelve niet kon weten, hoezeer zij het leven van haar vriend
gesteund had en opwaarts gericht. Was dit dan mooglijk geweest zonder een zuivere
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kracht in haar hart, zonder een strevenden geest? En deze was hem meer waard dan
stralende
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talenten en beweeglijk vernuft! Haar die zelfverachting te ontrukken, haar de liefde
des levens en de vreugde om het schoone weer te geven, dit was zijn hoogste
verlangen. Te weten dat het geluk aan hare ziel voorbij zou gaan, zou ook zijn leven
omhuiven met troostelooze duisternis.
Toen hij den brief verzonden had, vertrok hij naar Londen, waar hij laat op een
Novemberavond aankwam en in een sloep naar wal geroeid werd, dicht onder de
muren van den Tower. Die eerste indruk, op de nachtelijke rivier, tusschen de donkere
booten, was van een machtige dreunende somberheid. En hij zag het de nu volgende
dagen: Londen was ernstig en somber-zwaar, wel vol rusteloos bewegen, maar
bewogenheid zonder een glimp der wufte straling van Parijs. Strenge handelszorgen
zweepten de stroomen der duizenden, op wier gelaat geen glimlach ooit speelde,
over de bruggen der breed-golvende Theems, door de enge straten der City. Maar
de avondvolten der flonkerende boulevards waren hier niet; er was geen statige
Nôtre-Dame,.... wat immers was de graftombe van Westminster; wat de humanistische
St. Pauls!.... en in deze wereldstad leefde niet het hart van een volk, dat de kunsten
roemt en koestert boven al, zooals Parijs voor Gijsberts oog de glorie der Latijnsche
volken was gebleken. Hij ontweek de handelende stad in de zalen der Musea, maar
ook daar was het kil, ook zij schenen niet te leven voor het volk, dat die oude schatten
bewaarde. Er heerschten de orde en verstarrende regelmaat van een modernen,
schaduwloozen doodenakker. Wel verrezen daar rijke en hooge momenten voor den
ronddolenden jongen man, als hij langs de gouden gronden, de dof-stralende kleuren,
de sombere trekken der vroege Italiaansche heiligentafereelen ging; daar wist zijn
geest zich af te zonderen in den verren tijd; wel leefde, als hij de vergeelde
incunabelen en houtprenten beschouwde, het handwerksvolk van vroeger eeuw weer
voor hem op, in de smalle straten zijner oude sterke steden; en zelfs voelde hij eene
levensgemeenschap met enkelen der Romeinsche grooten, wier marmeren beelden
daar in koele reeksen pronkten; maar dood waren hem Assyrië en Ninive, Egypte en
de verminkte marmers van het Parthenon, weggerukt allen uit den gloed hunner
andere zuidelijker hemelen. Hij kon de grootheid der overoude kunst niet bevatten,
daar zijn geest niet de kennis en de krachten had, om de ideeënwereld dier lang
verdwenen volken op te roepen in een levenden droom.
Slechts twee weken bleef hij in de roezende stad. Alleen de vorstelijke parken van
Richmond en Hamptoncourt, alleen de donkere schaduwen der beuken van Epping
Forest, waar hij Tennyson's wandelingen wist, hadden hem enkele dagen in warme
levenssferen opgevoerd. Maar het was de herinnering aan Versailles' luisterrijke
lanen en bosschages, die hem hier bevrediging gaf en tegelijk deed terugverlangen
naar het dierbaar geworden romaansche land. En zoo was 't hem dan als een
bevrijding, de harde engelsche klanken niet meer te hooren; het was hem als een
weerkeer onder oude vrienden, opnieuw de sprankelende melodieën en lieflijke
geluiden te genieten der fransche taal.
Thuisgekomen vond hij een verzoek van zijn uitgever, om eens spoedig te komen
praten over een zaak, die wellicht Gijsberts belangstelling zou wekken. Nieuwsgierig
wat dit mocht zijn en niet wetend wat anders te doen voorloopig, wandelde hij reeds
den morgen na zijn terugkomst naar den Quai de la Tournelle, waar hij ontvangen
werd in het studeerkabinet, op de tweede étage. Hij was nog nooit hier toegelaten,
daar de zaken steeds in het kantoortje achter den winkel werden behandeld.
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Voor een der lood-gevatte vensters van het ruime laag-gezolderde vertrek boog
zich het deftig-grijze hoofd van den uitgever naar de miniaturen van een klein
manuscript. Daarbuiten, over de groen-grauwe Seine, zag Gijsbert de massale huizen
van het Ile S. Louis, en, meer links, het lage dak der Morgue, de
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ontbladerde boomen van den Archevêché, de luchtbogen en slanke lijnen van
Nôtre-Dame. Een nevelige herfstzon lichtte over de wijde stad; maar de gebrande
ruitjes in het bovenraam gaven blijde morgenkleuren in het rustige vertrek.
De oude heer rees op, kwam Gijsbert, met vriendelijker glimlach dan deze van
hem gewoon was, tegemoet en bood hem een zwaren gothischen zetel aan bij het
venster.
‘U zult wel benieuwd zijn,’ begon hij, ‘naar de reden van mijn verzoek. Natuurlijk
is het u bekend dat in deze jaren, door de verdrijving der geestelijke orden uit
Frankrijk, tal van kloosters verlaten zijn, verwaarloosd worden, voor geringen prijs
in handen vallen van Joden of romantische dilettanten, hoe dus een onwaardig lot
hun deel is. Nu hebben, gelukkig, hier en daar de archeologische genootschappen de
mooiste van die gebouwen, waaronder er zijn van ongerepte romaansche architectuur,
gekocht en zoo voor ondergang behoed. Maar niet altijd was het gemakkelijk een
nieuwe bestemming te vinden voor het oude monument. Meestal bleven het louter
curiositeiten. In enkele gevallen is er een gemeentelijk museumpje van gemaakt. Nu
heb ik een vriend te Poitac,.... u kent het misschien niet?.... een kleine stad in 't zuiden
der Touraine, aan een bijstroompje van de Loire,.... ik heb daar een vriend, voorzitter
van de oudheidkundige club in die streek, en die heeft ook zoo iets tot stand weten
te brengen van een Benedictijner abdij, een compleet stuk twaalfde eeuw. Ik ben er
vroeger eens geweest, toen 't nog bewoond was. Ze hebben er nu wat territoriale
merkwaardigheden onder gebracht,.... verrukkelijke oude porceleinen uit die streek,
veel in bruikleen van particulieren, meubels, tapijten, enfin, van alles.... Het kan op
den duur, al is 't stadje klein, een bijzonder museum worden, een samenvatting van
de historie der zuidelijke Touraine. Wat zegt u daarvan?’
Gijsbert had aandachtig geluisterd. Hij verbeeldde zich reeds de strenge rondbogen
der kloostergang, om een stil en bloeiend tuintje, zooals hij dat van foto's uit Zuiden Midden-Frankrijk kende.
‘Het lijkt mij een mooi plan,’ antwoordde hij; ‘de bestemming van een verlaten
abdij kan niet beter gedacht worden, dan zóó als u 't daar vertelt. Maar....’
‘Ah!’ viel de ander in, ‘u wilt zeggen wat ik met dat alles bedoel! Ziehier: men is
om een conservator verlegen. Er zijn daar oude heeren genoeg, maar die hebben allen
hun bezigheden en dilettanteeren in de archeologie,.... zooals ik, weet u.’
Hij zag Gijsbert vriendelijk aan. En deze bemerkte nu, dat hij het gelaat van zijn
uitgever niet kende; hij voelde nu een beminnelijken zachten weemoed in de trekken,
waar hij tevoren slechts starre deftigheid had bespeurd. De grijsaard streelde zijn
zilverwit, vierkant-geknipt baardje, terwijl hij vervolgde:
‘Ze hebben een jongen man noodig, die zich heelemaal aan zijn werk geeft.... Mijn
Poitacsche vriend vroeg mij, of ik hier, in Parijs, niemand wist. Wat dunkt ú daarvan?’
‘Ik?’ vroeg Gijsbert, verwonderd.
‘Mijn bedoeling is, of u zelf lust zoudt hebben....’
‘O, lust!’ glimlachte de jonge man, ‘'t is prachtig! Maar kan ik dat?’
‘Ik geloof en vertrouw vast van wel,’ antwoordde de ander ernstig. ‘Uw boek heeft
mij daarvan overtuigd. En.... u zoudt zeer veel kans hebben, die betrekking te krijgen.
Men vroeg mij iemand, nietwaar? Ik beveel u aan, zend enkele exemplaren van uw
werk aan de autoriteiten, den minister der beaux-arts, den maire van Poitac, etcétéra.
U krijgt het zeker.... Misschien hebben ze daar ook wel liever een vreemde, iemand
van buiten, dan een uit de buurt. De heeren kibbelen natuurlijk wel eens onder elkaar,
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en u zoudt daar frisch en onpartijdig tegenover staan. Ook dit nog: 't is een goedkoop
land; een vrije woning heeft u naast of in het museum....’
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Maar Gijsbert wilde, vóór hij het belangrijk besluit nam, vóór hij zulk een beslissenden
keer aan zijn leven gaf, kalm over het aanbod denken. Hij beloofde tegen den
volgenden morgen een antwoord. En in verwarde gedachten, die hij niet ordenen
kon, maar waarover toch het licht eener rijk-vermoede toekomst blonk, liep hij de
Seinekaden langs, tot hij, dicht bij den Louvre, plotseling besloot de tram naar
Versailles te nemen en in de eenzame tuinen van Trianon rustig de dingen te
overwegen.
De Novemberdag straalde daar uit nevelblauwe lucht over de stille lanen. Er waren
in het groote slotpark, op den weg naar Trianon, slechts enkele wandelaars; een jonge
moeder stoeide met haar kind in het ruischend loover op den vloer; over den rand
der rimpellooze vijverspiegels boog een dwalend paartje; soms, in grijze verte,
verscheen even de langzame gestalte van een hovenier. Maar de geluiden waren
zeldzaam en van een verfijnde klaarte, zoo fijn en klaar als het ijle nevelgoud hoog
tusschen het naakte geboomte.
Stoorloos, buiten gedachte aan tijd en wereld, kon de mijmering hier zijn. En
Gijsbert ging er langzaam om, over de eenzame woudpaden, langs tuinmanswoningen
en bemoste muurtjes, onder de gewelven der koninklijke alleeën. Hij nam de
schoonheid rondom niet bewust in zich op als den heerlijk-verwezenlijkten droom
van lang-gesloten kunstenaarsoogen, maar hij voelde haar vaag en verre staan, een
harmonischen lichtglans over zijn eigene toekomst-verbeelding.
Ja, hij zag zich-zelven, den jongen man uit het vlakke land, die nooit de effen
horizonten van het kalme volk had bemind, hij zag zich in de zuidelijker streken,
tusschen warmer-levend ras, in landschappen wier lijnen rezen en daalden, wier
stroomen niet sprakeloos vloeiden langs weeke klei, maar ruischten en stormden
over wild gesteente. Hij zag zich-zelven, eens ontvlucht aan het doodend onschoone
van een nuchter filisterdom, nu al gaande tusschen de schoonheid die verheven zielen
in star gesteente, in ivoor en goud, in geweven draden, op paneelen en doek, voor
den duur van vele eeuwen als den ademtocht van hun diepste leven hadden
verzichtbaard. Hij zag het oude stadje, waar geen nuchtere handen, als in 't welvarend
Holland benoorden de groote stroomen, de zoete melancholie der vermolmd-gebogen
gevels hadden weggevaagd. En hij zou altijd hooren om zich heen de streelende
harmonieën eener vreemde en toch wonderlijk-vertrouwde taal. Maar met zich, naast
zich gaande, zag hij, helder als door een plotselinge lichtende scheur in de hullende
floersen der toekomst, de beminde gestalte van Ada, het fiere blonde hoofd opgeheven
naar de geuren van zuidelijk geboomte, glimlachend naar de schoone wereld rondom.
En ook zag hij zich gebogen over bladzijden, die hem de vergane en toch levende,
de uit het leven van heden gebannen schoonheids-harmonie steeds zuiverder en
volkomener zouden openbaren. Hij zou arbeiden, studeeren, maar tegelijk voor dat
levende heden, waarvan hij zich niet losscheuren wilde noch kon.
Hij werd het nu, langzaam dolend door de eenzame tuinen, in zich gewaar als een
noodwendigheid, naar die kleine vreemde stad te gaan, zich daar een wereld van
schoonheid te scheppen, die hij immers jaren lang al gewenscht had. Hij begreep,
dat ginds de stijgende weg zijns levens open lag.
Toen ging hij den volgenden morgen, na een nacht van veel waken in verrukkende
toekomst-hoop, opnieuw naar den ouden uitgever, die met voldoening Gijsberts
besluit vernam. En reeds twee dagen later spoorde de jonge man zuidwaarts, naar
Poitac, om nader over de zaak met de autoriteiten te spreken.
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Korten tijd daarna kwam zijn benoeming tot conservator van het nieuwe museum.
En in die maanden voor zijn eindelijk vertrek bestudeerde hij, op aanbod van zijn
ouden vriend, in diens bibliotheek de geschiedenis van Poitac en dier gansche
landstreek, wier
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schoonste nalatenschap hij nu te behoeden kreeg. Hij werkte hard, 's morgens en 's
middags, daarboven in het ruime vertrek aan de Seine, en vaak dacht hij terug aan
de jaren, nu een droom geworden, in de werkplaats van het Gooische dorp, waar
diezelfde harmonische geest eener oude levende traditie hem omgaf als een sfeer
van welbewuste schoonheidskracht. Ook hier de reeksen archeologische werken,
blank-perkamenten en marokijnen ruggen, met namen die wijde landen van hoog en
stil genot voor hem openden. Ook hier waren de geringste voorwerpen schoon, langs
de wanden, op de tafels; elk meubel een met liefde bewerkt ding. En, als Gijsberts
blik even terzijde ging, door de looden ruitjes naar de wereld buiten, zag hij ginds
de Nôtre-Dame, wier vormen nu, in de December- en Januari-dagen, onder de versche
morgensneeuw vaak nog klaarder straalden.
Zoo leerde hij, door zijn eenzame studiën in Normandië geschoold, in weinige
maanden het verleden doorgronden zijner nieuw-wachtende omgeving: de
staatkundige lotgevallen, de techniek der plaatselijke handwerken, de historie harer
kunstenaars. Het was al voorjaar toen hij zijn Parijsche hotelkamer voor het laatst
rondzag, een kamer waar hij zich nooit een tehuis had gemaakt, waar hij steeds als
voor een vluchtig nachtverblijf was ingericht, maar die hij nu, een enkel oogenblik
toch, met dankbare ontroering rondschouwde en vaarwel zei.
Op een geurenden Aprilavond kwam hij voor zijn nieuwe woning te Poitac aan,
een deel van het klooster, in de veertiende eeuw er bij gebouwd. Tusschen jonge
lindebladeren door scheen het dalende gouden licht op den grijzen gevel en flonkerde
in de kleine ruiten der Gothische vensters. Een schoone begroeting docht het hem,
een lieflijke aanvang van het nieuwe leven. Maar aan de schoonheid zich geheel
overgeven kon hij nog niet. Het werden dagen nu van velerlei beslommering, zonder
rustig overdenken, zorgen, die hem echter opwekkend en zonnig-vreugdevol waren.
Vele malen, 's avonds na drukke bezoeken in stad en omtrek, zat hij neer in zijn
studeervertrek, de vroegere sacristy der abdijkerk, en schreef aan Ada. Hij schreef
haar weer van zijn uiterlijk bestaan, de onverwachte wending van omstandigheden,
de schoone, hem beminde dingen, die hij rond zich had. Maar hij sprak ook van het
dieper leven, van de roepende stem naar haar, de stem die sterker en overtuigender
was geworden. Hij zag geen spoor meer van het oude verlangen naar een
rustig-voldaan leven, maar in zijn hart rezen smartelijke kreten om hulp op den
stijgenden weg die nu aanving, de smartkreten van den eenzame, die de eenzaamheid
niet langer kan dragen, die tot het uiterste schijnbaar sterk en moedig voortgaat en
echter slechts leeft van een droom, wier werkelijkheid hij zoekt. Het waren de kreten
naar het leven, naar het geheimzinnige levensdoel, niet het verlangen alleen naar
beschouwende studie. Hij begeerde de zoo heftig en reeds lang beminde vrouw niet
voor zich-zelven alleen, als het opperste levende kleinood bij de doode kleinoodiën
der oude kunst; maar hij wilde haar zooals hij het licht wilde, als een noodzakelijke
schragende kracht, en tegelijk omdat hij ook haar eenzaam wist, troosteloos-eenzaam
te midden van gebroken verwachtingen. Hij wilde geluk voor haar, eindelijk geluk;
hij wilde het leed weg uit haar oogen en stem, zoodat de glans der verrukking zou
schijnen, waar nu vaak alleen een vermoeide glimlach van berusting kwijnde. Hij
wilde haar gelukkig zien in liefde en schoonheid, in de warmend gouden sfeer van
hun beider liefde, in de schoonheidsstralen van elk ding in hare nabijheid.
En zij, Ada, voelde het zuivere streven zijner ziel, zij hoorde van verre, uit zijn
geschreven woorden, de ontroerde klanken der roepende stem, en in haar zelve begon
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een stem te fluisteren, te dringen, dat zij verhooren zou de beden van den man, dat
deze de eenige was naar wien zij onbewust, door alle leed en strijd heen, steeds had
verlangd,

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 21

133
de eenige dien zij ooit in vol-vertrouwende overgave zou liefhebben. Maar nog,
hoewel minder vermoeid, vreesde zij het leven, het leven met een ander, grensloos
schijnende oceaan, en nog draalde zij aan den grijzen oever.
Er waren echter, omstreeks den tijd dat Gijsbert zijn nieuwe omgeving begroette,
in den stil-verglijdenden gang der maanden enkele dagen van sterke bewogenheid
voor Ada geweest. In het najaar had een zoon van den ouden dokter, den directeur
van het sanatorium, zijne medische studiën te Berlijn voltooid en was nu
teruggekomen als helper van zijn vader. Voor de stille Hollandsche vrouw, met wie
hij dagelijks samenwerkte, die hij vaak alleen sprak in raadpleging over
moeilijk-handelbare patiënten, was een eerbiedige genegenheid in hem gegroeid.
Maar hare trotsche geslotenheid over eigen leven, de duisternis harer hooge en
eenzame stemmingen, had zijn zachte toenadering niet vermogen te openen noch te
verlichten. Dit leven van hem voelde zij niet, in diepste gronden en begeerten, aan
het hare harmonisch, hoe ook de uiterlijkheden een gelijken schijn vertoonden van
rustige plichtsbetrachting en toewijding. Toen de jonge dokter eens, op een
lente-avond in het park, van zijn hoop en verlangens tot haar had gesproken, was
een diep medelijden in haar gerezen, maar tegelijk had zij den weg haars levens,
klaar als in een zomerschen morgenstond, voor zich ontwaard. Zij voelde dat zij
tegenover Gijsbert niet langer weifelen mocht, want dat haar diepste wezen naar hem
en zijne schoonheidsstrevingen uitzag.
Toen, wijkend voor het leed van den jongen man die over de raadselig-koele stilte
dezer vrouw vergeefs zich kwelde, nam zij afscheid van hem, van den ouden dokter,
van de arme evenwichtsloozen die daar zochten en wachtten aan de helling der hooge
bergen, en zij ging terug, eerst naar hare ouders, kort daarop naar Rotterdam in haar
vorige betrekking. Hare gezondheid was krachtiger geworden in de zuiverheid der
Alpenlucht, in de gelijkmatige en sobere levenswijze van het sanatorium; haren geest
ook wist zij sterker en blijder na veel steunenden arbeid, en, al keerden de oude
moedeloosheid en zelfverachting soms bij vlagen weer, zij versomberden haar bestaan
niet langer dagen achtereen, zooals vroeger, toen Ada de heerlijkheid der lente vaak
niet zag en de zonnige dageraad haar doelloos en troosteloos scheen; maar zij
beheerschte en overwon die uren van vertwijfeling, en in hare brieven aan Gijsbert
gaf zij zich warmer, antwoordde zij hoopvol op zijne vragen, wel met zachte
melancholie, maar zonder een zweem der verkillende bitterheid van eertijds om wat
zij de onmacht van haren geest noemde. Een ding echter was er, waarop zij, in hun
briefwisseling dier voorjaarsmaanden na haar terugkeer in Holland, Gijsbert
herhaaldelijk en met angstigen nadruk wees: haar gemis aan die gestadige gouden
levensvreugde, die het hoogste doel van het bestaan in het scheppen van nieuw leven
ziet; zij vreesde den ontzaglijken last der verantwoording voor het geluk van een
nieuw-geboren wezen, voor de smarten en teleurstellingen van wellicht onafzienbare
geslachten na haar. Als een vreemde zwakheid zag zij het, een ledige plek in hare
ziel, en zij beiden noemden dit, wanneer zij er van schreven, de ‘lacune’. Maar
Gijsbert hoopte, vertrouwend op de onbewuste machten der diepste menschennatuur,
dat ook deze leegte in haar eenmaal verdwijnen zou als een uchtenddamp voor den
stijgenden dag. En dan rees in haar vaak de angst, dat hij te zeer zijn geluk bouwde
op die verwachting, zoodat zij weer huiverend voor het leven zich terugtrok in kille
geslotenheid.
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Op het eind van Mei schreef hij haar, dat hij naar Holland wilde komen, om zijne
familie en enkele kennissen te bezoeken, vóór hij zich in den nieuwen werkkring
geheel zou afzonderen. En ook Ada wilde hij zien, als het mogelijk was, als zij het
toestond. Zou zij hem niet verhooren, na zoovele jaren van scheiding,
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nu zooveel in hen was gegroeid en anders geworden, bewust en beheerscht,
afgestorven het waardelooze, ontbloeiend in warmer schoonheid de diepste
levensbegeerten hunner langzaam en tastend stijgende zielen?... Bogen hunne paden
niet nader tot elkaar, geen kruising, maar een eindelijk samengaan voorzeggend?....
Hij vroeg in hoopvolle woorden, hij vroeg, en hij besloot met den smeekenden drang
dat het moest, dat hij, zonder haar nog eenmaal te hebben gezien en gesproken, het
vreemde nieuwe leven niet dorst binnengaan.
En Ada, wetend dat de stem hunner toekomst er om riep, antwoordde dat zij zou
komen, vroeg op een morgen in 't begin van Juni, naar het gehucht aan den duinrand,
waar Gijsbert voor het eerst de bekoring en de kracht der eenzaamheid had gezocht.
Zoo stonden zij, na vijf jaren, tegenover elkaar in dien gouden dageraad van den
zomer.

III.
Zij trouwden enkele maanden later, in den stillen kleinen kring hunner families.
Maar die maanden, na den verrukkendschoonen Junidag in de duinen, waren vaak
verduisterd geweest door zware bekommernissen, die aan de mijmering niet toelieten
stoorloos en gestadig zich in lichte gelukssferen te verheffen. Twijfelingen waren in
Ada teruggekeerd, soms, als Gijsbert dagen lang afwezig was op zijne bezoeken aan
de Hollandsche musea; en zij verlangde dan heftig naar zijn weerkomst, dat hij haar
opnieuw verzekeren kon van zijn onwankelbaar geloof in hun wachtend leven. Dan
wist zij het weer en geloofde ook zelve, hare tranen drogend bij hem, die nooit tranen
van haar had gezien. En 's avonds, menigmaal nog, zaten zij in Ada's oude
werkkamertje en tuurden naar diezelfde hooge welbekende populierentoppen, nu
met anderen blik dan vroeger, terwijl zij glimlachend fluisterden van die vervlogen
jaren, toen beiden, zoo ver nog van elkander, eenzaam ronddoolden in eigen
verwarring en droefenis.
Als een zonderling onwerkelijk gebeuren gingen de uren van het trouwen voorbij.
's Middags reisden zij naar Zeeland, om door Vlaanderen, over Brussel, waar zij de
manuscripten der Koninklijke Bibliotheek wilden zien, over Parijs en Chartres verder
zuidwaarts te gaan. Het was al donker in den stormachtigen Septemberavond, toen
zij, uit hun rijtuigje, den zwaren toren van Veere in de late schemering ontwaarden.
Het eenzame stadje lag in de stilte van den nacht en alleen de zeewind en de doffe
dreuning der Scheldegolven gingen ruischend over de zwijgende gevels.
Dit was het, wat zij beiden liefhadden, den koelen adem van den naderenden herfst,
de van verre aanstormende stroomen van wind over het donkere land en de
rusteloos-wuivende boomen. En in dien vreemden nacht van samenzijn op de
eindelijk-verwonnen hoogten van geluk, onder die fluisteringen van verwondering,
van verrukking, van werelden-overstralende liefde, hoorden zij aldoor de zwellende
en dalende ruisching van wind en watervloeden, die hun visioenen van vroeger bracht,
van de verre jaren hunner jeugd, toen zij speelden achter het huis in de oude laan,
waar ook de wind door het zware zomerloover zoo heerlijk kon zingen. Zij
verwonderden zich over de jarenlange vreemdheid hunner wezens, die toch naar
elkander trokken door onnaspeurlijke macht. En zij zagen hun liefde als een hooge
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zon over hun ineengestrengelde levens gloeien, een wereld bestralen zonder zichtbare
grenzen, een wereld van geluk, welks naam in woorden slechts te stamelen is.
Door hun slaap heen bleef de nachtwind zingen, en de geurige koelte der breede
wateren streek het open venster binnen, over hun licht-sluimerende hoofden. Toen
Gijsbert ontwaakte in de bleeke morgenschemering, zag hij haar blonde hoofd met
vredigen glimlach rusten, het diep-beminde hoofd zoo nabij, aan zijn schouder, het
zachte lokkengoud, dat hij als kind zoo schoon gevonden had, een onbereikbaar
schoon; het blanke
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gelaat, den trotschen mond, welks geheimen hij ontsluierde en verwon in een enkelen
kus. Had hij niet in zijn doordroomde jongensjaren al vóórgevoeld, dat een kus op
dien mond hem de openbaring en de aanvang des levens zou zijn, dat dan eerst de
ziel eener vrouw, met al haar moeilijke duisterheden en wonderlijke prachten hem
zou opengaan? En zie, hij had haar, Ada, geheel, en hij kende de diepste smartelijke
gronden harer ziel, maar ook de lichte eenzame toppen. Niets van haar
moeizaam-doorstreden wezen was hem meer verborgen. En in de bewustheid van
dit hoogst-bereikbare liefdesgeluk, dier overgave in eindeloos vertrouwen, vouwde
hij de handen en dankte en bad voor haar.
Het regende dien morgen en achter de zilvergrijze watersluiers waren de oevers
van den witbeschuimden stroom verdwenen. De westenwind sloeg in klaterende
vlagen tegen de ruiten van het ouderwetsch logement, welks sombere vertrekken
Ada en Gijsbert ontvluchtten in het druipende waaiende buiten, op de eenzame wegen
rond het stadje. Zij genoten van dien wind der Zeeuwsche stroomen, die het lange
gras der weilanden deed buigen en golven als een wilde groene zee, die het
struikgewas teisterde en de toppen der ranke boomen zwiepen langs de stille vaart.
En het regende, regende uren achtereen; de bladeren glansden, verkleurend al tot
herfstelijk rood en geel. In de kelken der late bloemen, oranje en paars, nog pronkend
op de perkjes der kleine hofsteden, flonkerden de druppels in doorschijnende klaarte.
Breede wolken schoven op uit de verre zee over de vlakke verlaten landen, en het
stralen van den regen ritselde en ruischte overal. Maar de twee jonge menschen, in
hun capes gewapend tegen de gestadige buien, gingen voort, arm in arm, en zagen
enkel de schoonheid der wereld zooals zij was en wenschten haar niet anders, geen
zonneschijn en geen lente, want zij genoten van de stormpracht en de najaarswolken
en de vochtige velden, nu het licht diep uit hen-zelven straalde.
Zoo doolden zij vele dagen daar rond, op de landwegen en door de stille straten
van het stadje, de kleurige hoeven en verweerde trapgevels bewonderend. In den
namiddag meestal dreven de buien uiteen en soms brak dan even een mat-zilveren
zonnestraal over het oude eenzame landschap, zoodat de onstuimige Scheldegolven
tintelden en de roode daken blonken langs den oever.
Eens, op zoo'n langzaam-klarenden middag, waren zij den reusachtigen
kerkbouwval binnengegaan en langs vermolmde zoldertjes en ladders hadden zij het
platform op den torentop bereikt. Rustend, dicht naast elkander, tegen het zinken
dak, zagen zij de kimmen rond, waar nog de grijze dampen dreven van den regenenden
uchtend.
‘Het schijnt ons noodlot te zijn, torens aan de zee te beklimmen,’ zei Gijsbert.
‘Eerst Normandië, toen de ruïne in de duinen,.... weet je nog hoe 't daar ook zulk
regenweer was?.... en nu hier, Veere! Maar we hebben nog veel torens te beklimmen,
Ada.... hooger en roemrijker torens: het Brugsche Belfort, de Nôtre-Dame van Parijs,
de torens van Chartres. En elke toren heeft een eigen wereld aan zijn voet. Het is
heerlijk, misschien schooner en beter dan van de bergtoppen, de wereld te beschouwen
van de trotsche en eenzame torens.’
Ada's glimlach om zijn geestdriftige woorden was slechts even. Zij nam zijn hand
tusschen de hare en zeide: ‘Mij ook brengt het hier de herinnering aan die vroegere
tochten, maar ik zie tegelijk al de narigheden van toen. Ik kan de wereld niet altijd
zoo wijd beschouwen, als van een torentop.’

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 21

‘Ada, Ada!’ zei hij zacht. ‘Moet ik dat nu nog hooren?.... Ben je niet mét mij, naast
mij, in hetzelfde geluk?’
Zij leunde haar hoofd op zijn schouder, terwijl zij hernam: ‘Ik voel mij nu zoo
veel veiliger dan vroeger, nu ik je alles kan zeggen. Vroeger stond ik met mijn angsten
alleen, maar nu help jij mij dragen.’
‘Nog angsten, nog altijd angsten?’ fluisterde hij.
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Zij zag hem aan, lang en diep, en hij bespeurde weer de schaduw der oude treurigheid,
die even gleed over haar nog altijd jong en liefelijk-blond gelaat.
‘Je hebt mij gewild met de leegten en de gebreken van mijn ziel,’ hernam zij. ‘Het
had mij sinds eenige weken niet bezwaard, maar nu, ineens, door de gedachte aan
die vroegere tochten, voelde ik de huivering weer voor mij-zelf. En dan komt tegelijk
die angst, ooit in een kind alle eigen leed en strijd en teleurstelling opnieuw te zien,
vooruit te weten, aan enkele kleinigheden van een jong karakter, dat diezelfde
machtelooze begeerten er in zullen opstaan, dat diezelfde wanhoop zijn leven zal
ontredderen, dat dezelfde lichaamszwakte zijn arbeid misschien onmogelijk maakt....’
‘Ben je dan niet gelukkig, Ada?’ vroeg hij, hare handen streelend en ontrust haar
aanstarend. ‘Zou je het leven liever níet gewild hebben, niet hebben gekend al die
bekommernissen, maar tegelijk niet de oogenblikken van schoonheid en geluk? Is
er geen zweem van dankbaarheid in je om het geschenk van het leven?’
‘Neen, neen!’ glimlachte zij nu. ‘Zoo is het niet! Mijn leven heeft heerlijke dagen
gebracht.... en het heeft mij jou gegeven!’
Dankbaar zag zij hem aan en zij bogen hunne hoofden tot elkander.
‘Zie je,’ fluisterde Ada, ‘als ik maar zeker wist, dat ons kind zooveel geluk nog
mocht vinden als ik....’
Toen daalden zij af onder de vergrauwde gewelven en traden naar buiten in de
matgouden September-zon.
***
Na enkele dagen reisden zij verder, de Schelde over naar Vlaanderen, dwars door
het wijde land met de rechte kanalen en hooge lanen, doorwandelend eenzame stadjes,
op wier monumenten zij de schoonheid van roemrijker eeuwen lazen. In Brugge
wisten zij Jet te kunnen treffen, die op een doorreis van Italië naar Schotland was,
doelloos zwervend nog steeds, zonder ooit een oord van rust te vinden. Zij had, kort
voor hun trouwen, geschreven naar Holland en hen genoodigd de huwelijksreis met
haar naar de Schotsche Hooglanden te richten. Maar Gijsbert moest terug, eindelijk
geregeld aan zijn nieuwen arbeid, waarin hij Ada's steun verwachtte; echter, een
korte ontmoeting met Jet was nog mogelijk in de oude Vlaamsche hoofdstad, die zij
verlangden weer te zien in hare bouwwerken en schilderkunst, ter beproeving van
den eersten indruk, al oud nu, voor beiden uit het jaar der Normandische reis, toen
de weelderige pracht der vroegere tijden voor het eerst in nog levende vormen aan
hen verschenen was. Met andere, rijker herinneringen betraden zij haar nu, scherper
oordeelend, maar tegelijk smartelijker ervarend den geest van eigen armen tijd. Want
nu zagen zij - waarvoor zij in de eerst-ontluikende bewondering blind waren geweest
- de oude stad doorzwermd van Amerikaansche schildersbenden, geëxploiteerd,
gerestaureerd ter wille eener modieuze primitieven-vereering. Jet merkte het eerst
niet, liep maar droomend door en dacht aan verder reizen en andere ongekende
indrukken. Maar Gijsbert zag op Ada's trekken al spoedig het verkwijnen der
schoonheidsvreugde. Memlinck was hun geen nieuwe wereld meer, en nu, een tweede
maal voor zijn wel lieflijke kleuren en serafische aangezichten staande, waren hun
de woorden van den custos, bij de stupiede oogen der Amerikanen, als een eindelooze
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grafrede, schenen de schoone dingen zelve gestorven en van ziel verlaten, werd het
Sint-Janshospitaal, werd heel de vroegere wereldstad een grauwe tombe.
‘'t Is een treurig genot,’ zei Ada, toen zij weer liepen onder de boomen van het
Begijnhof, waar magere schilderesjes zaten, hier-en-daar. ‘Wat leeft er nog van dit
alles? 't Is weg, voor goed weg,.... en wij turen er naar, dom en zelf onmachtig, in
een onmachtigen tijd en nuchtere maatschappij.
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En hoe meer Amerikanen op die mooie oude dingen kijken, hoe meer het leven er
uit weg trekt, hoe dieper de oude cultuur in haar graf zinkt....’
‘'t Is museum, alles museum!’ zei Jet, opeens ontwakend uit haar mijmering
‘Beschouw den boel maar zoo en je hebt het voor je gered. De heele wereld is niet
anders,.... 't is alles dood, overal trekken de toeristen in kudden rond en zien niets,
bebegrijpen niets.... Daarom zoek ik maar weer een stil plekje in de bergen.’
Toen zweeg zij en was weer weg in haar gepeins. Maar zij scheen onder haar eigen
mistroostige woorden niet te lijden; zij scheen den ontzettenden strijd niet in zich te
voelen tusschen het verleden en het nu. En Gijs bert zag naar Ada's gelaat op, waar
de smart om het onharmonische leven, om het gemis aan algemeen-bloeiende
schoonheid, in diepwondende zekerheid somberde. En echter geloofde hij niet wat
zij zeiden; hij zag zijn eigene overtuiging vaag nog, onzegbaar in woorden, en wist
wel, dat zij van groote gevaren spraken, maar ook dat de schoonheid nooit dood kon
zijn, sluimerend wellicht, onbemind en schijnbaar koud, maar met kiemen van
heerlijke krachten in zich, die in rijper tijden zouden opschieten tot hooge levende
pracht. O, hij zag hen ook, de gedweeë stoeten toeristen, zooals hij hen overal immers
gezien had, en hij wist wel, dat hun bewondering voor de primitieve schilders vulgair
was, zonder hechten grond in hen-zelven; hij begreep, dat er een zwakte moest zijn
in die nog nauw-geboren schilderkunst der veertiend'-eeuwsche Vlamen, daar
tegenover de eeuwige schoonheid geen vulgarisatie, geen mode, geen gevoel van
verveling bestaanbaar is; maar tegelijk besefte hij de heerlijkheid hunner latere
architectuur, hunner versierende beeldhouwwerken aan kapiteelen en kraagsteenen,
aan choorgestoelten en gewelfbogen; hij zag daar de levende werkelijkheid in
wonderlijke volksbeelden, in komische tafereelen, die den geest van den grooten
Bruegel voorzegden.
Hij zag Ada's gelaat weer verhelderen, toen zij den ouden klokketoren beklommen
en wijd in 't ronde zagen over het rijke land. Hier schenen geen droeve herinneringen
haar te benauwen, maar het verre heenzien was als een bevrijding uit den
gedachten-doolhof daar beneden.
‘En toch,’ zoo waagde hij zelf even te zeggen, ‘ook hier is het verleden heengegaan
en heeft niets achtergelaten. Waarom breekt de twintigste eeuw de oude Belforts niet
af, de torens waaruit vroeger de vrijheid riep? Wat beteekenen zij voor het geslacht
van nu....?’
Maar Ada antwoordde hem niet, naar het westen ziende, waar boven verre zee de
zon al daalde; en ook Jet zweeg, scheen niet te luisteren, met eigen overwegingen
bezig.
Toen Jet was afgereisd, naar Ostende, toen zij beiden, in de Gentsche S. Baaf het
wonderwerk der Aanbidding aanschouwd hebbend, te Brussel over de verrukkende
kleuren der manuscripten zich bogen en in de landschappen en arbeidstafereelen der
Getijdenboeken een eeuwig-frissche wereld nog levend vonden, toen werd het Gijsbert
helder, dat de oude Nederlandsche schilders nog andere beelden en werkingen zagen
in de maatschappij om zich heen, dan de zachte Memlinck er waarnam, wiens heiligen
en maagden, met hun ovale gezichten en koel-extatische trekken, het leven
onaangeroerd lieten; het werd hem helder, dat niet in de zoetelijk-gekleurde figuren
eener vergankelijke mythologie de blijvende waarde en kracht der oude schilders
leefde, maar in hun gestalten der klare werkelijkheid; niet in traditioneele
verbeeldingen van kerkelijke dogma's en legenden, maar in de maaiende en
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dorschende en houthakkende boeren tusschen de bloeiende wouden of op de
wintersche akkers dier stralende miniaturen.
En hij voelde, met zachten spot, met weemoed tegelijk, dat een lang-gekoesterde
genegenheid ging verdwijnen, zijn eenmaal blinde bewondering voor de primitieve
kerkelijke kunst, voor de kinderlijke vroomheid
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dier strakke lijnen; het was de genegenheid uit de nu verbleekte jaren van zijn verblijf
in 't Gooische dorp, bij zijn in strenge overtuigingen levenden meester, toen hij de
kloosterlijke overgave en wereldvergetelheid der vroegste Nederlandsche
schilderkunst zoo aanbiddelijk had gezien. Nu groeide een andere bewondering in
hem. Niet het primitieve - zoo voelde hij wel - was hem anders geworden; want in
de ruigste beelden der Romaansche kunstenaars had hij het bloedwarme leven lief;
maar van de slaafsche traditie, van de tot deugd verheven naïeveteit en starren vorm
wendde hij zich af, vermoeid en vervreemd, als van een geestessfeer, die wel bekorend
had geschenen, maar waarvoor zijn wezen niet geschapen was.
Nu zij verder reisden langs de wonderen der samenwerkende kunsten, de
kathedralen van Frankrijk, nu zag Gijsbert al helderder wat hij verloor en wat ook
als zekerheid in zich won. Hij zag, met Ada staande voor de medaillons der portalen
van Amiens, opnieuw langs de transen der Nôtre-Dame gaande en dagen lang
zwervend rond en in het steenen levenswoud van Chartres, dat de eeuwige schoonheid
woonde in de geheimzinnige waarheid, uit de grijze beelden stralend en sprekend,
de waarheid van hun aller innig leven. En ook Ada werd het gewaar, in gelukkige
erkenning, hoe hier geen verstarring was van dogmatische vormen, geen slavendienst
van priesterlijke symboliek en verfijnde abstracties, maar een hoogste uiting der
strevende menschenziel, een werkelijkheid boven het zichtbare leven van iederen
dag. De oude koningen en koninginnen, de heiligen, de aartsvaders en de profeten,
allen in hun statige gewaden, met hun bezielde gebaren, zij leefden, zij leefden,....
was het met een ander woord uit te spreken? .... zij waren volmaakt zooals het
volmaaktst-schoone beeld van het oude Hellas, even onsterfelijk, maar wellicht met
dieper zielewereld begaafd door hun scheppers. De samenleving der twaalfde en
dertiende eeuw herrees in al hare schoonheid en ontzaglijke kracht.
‘Er doen zich veel vragen op,’ zei Gijsbert, toen zij op het kale stille pleintje voor
het koningsportaal van Chartres stonden, waar, volkomener dan in eenig ander oord
der wereld, de goddelijke harmonie van twee machtige kunsten verzichtbaard staat:
de bouwkunst en de beeldhouwkunst, elk in hare heiligste en schoonste vormen.
‘Gingen dan waarlijk de menschen in die tijden rond in zulke sierlijke kleeren, zoo
voornaam geplooid?.... Zou de dracht van haar en baard zóó zijn geweest, als de
kunstenaars ze beeldden?.... Zou elke lijn zóó edel zich hebben vertoond in het
dagelijksch leven, als hier in het voor de eeuwen bestemde kunstwerk? Het moet
wel, is 't niet, want wat wij nog van 't oude leven zien, onder de boeren, bij de
Zigeuners, in de volksbuurten van eenzame stadjes, dat is alles nog onbedorven door
de fabrieks-civilisatie van onzen tijd; daar zijn nog mooie kleuren en trotsche
houdingen; daar is de onbewuste gratie nog. Maar stel je voor: de vorsten, de priesters,
de staatslieden, de burgers der negentiende en twintigste eeuw in hun statiekleeding
of in hun dagelijksch pakje, gebeeldhouwd aan de portieken onzer moderne
gebouwen!.... Wat een ellendige zielloosheid, wat een uiterste gruwzaamheid van
vorm en kleur! Daarom: niet leven in dezen tijd! terug met onze gedachten en droomen
in het schoonere, dat vroeger was,.... en wachten, wachten op betere jaren!’
‘Het brengt je er niet, Gijs! het droomen van vroeger,’ zei Ada. ‘De werkelijkheid
van het heden droom je er niet mee weg. Maar de kunstenaars van nu moeten zich
aaneensluiten en het leven weer veroveren, het leven leiden, niet meer in afzondering
toezien. Wie zijn nu de leiders, de makers der vormen en kleuren? Timmermansbazen
en coupeurs! Parijsche, Londensche, Weensche modisten! En zoolang dergelijke
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lieden de plaats innemen, die vroeger aan de kunstenaars was toegewezen, zoolang
is er geen
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algemeene schoonheidscultuur in den nieuweren tijd te wachten. Ook de vorsten
hebben er schuld aan! Welke levende vorst zou zich laten schilderen door een nu
levenden Dürer - gesteld dat zulke kunstenaars in deze maatschappij leven konden!
- door een Titiaan, een Holbein, een Rafaël,.... nu ja, ik noem er maar wat! Welke
vorst zou een hoveling voor Dürer laten bukken als voetbank, of het penseel van
Titiaan oprapen?.... Maar wat geeft al ons gemopper! En wanneer zal ooit de
schoonheid weer overal opbloeien en heerschen en de menschen gelukkig maken!....’
‘'t Maakt jou veel te bitter en te bedroefd, Ada, over die dingen te praten!’ hernam
hij. ‘Geef je nu liever over aan wat je nog als schoonheid zien kunt.’
‘Dat doe ik wel,’ antwoordde zij, warm hem aanziend. ‘Maar.... je haalde nu zelf
onzen tijd er bij....’
‘Omdat ik het wonder van zoo'n algemeene schoonheid haast niet denken kan,’
viel hij in. ‘De paleizen, raadhuizen en kerken, verheven van zeldzame pracht, maar
ook het eenvoudigste voorwerp bekoorlijk! Misschien, doordat er geen fabrieken
waren, geen machinerieën, die de dingen gevoelloos multipliceerden; alles was werk
der handen en in alles leefde de genegenheid, de zorg van een mensch.... Zou dát het
zijn?’
‘'k Weet het niet,’ antwoordde Ada. ‘Maar wel weet ik, dat Jet gelijk heeft: alles
is nu museum! Denk eens aan die eenzame kerken van Amiens, Parijs, en hier vóór
ons, Chartres! Deelen van het volksleven zijn ze niet meer. Zelf heb je me wel eens
verteld, hoe ze opgericht werden door een groot democratisch streven, een uiting
van de macht der gemeenten en wereldlijke geestelijkheid tegenover de macht van
Rome en het monnikendom. Het waren dus bloesems van het leven.... En nu? Doode
monumenten! De priesters zingen de mis en wie luistert er naar, en wie knielt er bij?
Misschien een enkel oud vrouwtje. Maar de toeristen schuifelen in troepen rond en
gluren nieuwsgierig door het koorhek naar een drama, dat eenmaal voor ieder heilig
en zinvol was, nu voor het meerendeel een curiositeit, een museumding! Wij staan
buiten die kathedralen; zij leven niet in ons, wij niet in hen! En je oude Normandische
kerkjes, Gijs,.... het is mooi ze te begrijpen en te bewonderen, en wel maakt het ons
bestaan rijker, maar onze geestessfeer in die bewondering is er een van romantiek....’
‘Neen, ik verplaats mij in de geestessfeer der middeleeuwers,’ zei Gijsbert. ‘Ik
geef mij over, geheel, aan hun oude wereld van geloof en bewondering.’
‘Verplaatsen in oude geestessfeer is geen leven er in,’ verzette zich Ada. ‘Het is
een comedie voor en in je eigen ziel,.... maar leven is iets anders! En ook aan eigen
tijd moet je geheel je overgeven, als je de levensschoonheid ervan wilt zien.’
‘Ja, ja!’ hernam hij, ongeduldig. ‘Maar toch zijn wij verwant aan dit alles hier vóór
ons,.... aan deze kunst! Dogma's en mythologieën verdwijnen, maar de levensuiting,
de kunst, blijft, en de stem van het eeuwige daarin. De gebaren en gelaatstrekken
van die beelden zijn geen dingen van het museum,.... die leven ook voor óns nog,
Ada.’
Hij zweeg even en, haar zorgvol aanziend, vervolgde hij: ‘Ach, hoe zul je staan,
binnen kort al, tegenover de oude dingen in onze eigen omgeving? Zal ook daar alles
dood voor je zijn, museum en geen leven, of zullen wij samen weten te zien, wat er
nog leeft voor ons en voor onzen tijd?....’
Zij stonden op van den steen, waar zij hadden gerust.
En verder tredend, arm in arm weer, zagen zij voor het zuidelijk portaal een auto
stoppen. Een jonge vrouw schoof haar sluier terug, richtte een camera op de
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kathedraal, zei een enkelen klank, en de auto gonsde weer voort, naar andere sterren
van Baedeker.
‘Zie hier de twee tijden, hun disharmonie en hun ironie!’ zei Ada.
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‘Maar wij zijn er ook nog!’ was Gijsberts antwoord.
Toen gingen zij in de richting der trappen die naar de Eure daalden, en terwijl
Ada's oogen vochtig glansden en een lach van geluk om haar lippen was, drukte zij
Gijsberts hand bemoedigend en met een streeling van warme liefde in de hare.
***
In het begin van October, een maand na hun vertrek uit Holland, kwamen zij te
Poitac aan.
(Wordt vervolgd.)

De smulpapen,
door Henri van Booven.
Het is mij geheel en al ontschoten waar en wanneer ik deze smulpapen gezien heb.
Ik weet dat een schoone vrouw mij vergezelde en dat wij reizende met den spoortrein
in een groen, heuvelig en eenzaam landschap vele oude en stille stadjes bezochten.
De vrouw waarmee ik door dit land trok was niet alleenlijk mooi, maar van rustige
en zeer beminnelijke teederheid. Zij wist te zwijgen en te antwoorden en wijze of
verstandige woorden te rechter tijd met veel bekoorlijkheid te zeggen. Waarlijk het
was een lieflijke zaak, aldus met eene schoone, wijze vrouw te verkeeren, want in
de duisterheid dier tijden, de luchten waren donker, en zelden scheen de bleeke zon,
alhoewel het midden in den zomer was, waren hare kostbare weinige woorden goudige
gensters gelijk.
Ik verbeeld mij dat het niet lang geleden is, toen wij de smulpapen zagen, en ook
was het niet in buitensporig ver land, maar laat mij daarover niet meer mijmeren. Ik
zal u vertellen, wat ik mij herinner uit dien avond, waarvan de eenzame donkerte
rijkelijk vervuld was van allerlei kleine heuglijkheden.
De reis had ons hongerig gemaakt, toen wij laat in den middag uit den spoorwagen
stapten en voortdrentelden door de nauwe, stille, grijze straten. Er dreigde regen, die
soms even heel fijn neer stoof uit zwaar bewolkte lucht, felle, vijandige wind joeg
een hoog dwarrelend stof, dat in de oogen stak, tot over de daken der huizen.
Wij waren naar dit stadje gegaan, om er te luisteren naar het spel in hoogen toren
van de klokken, dat groote vermaardheid had en dat wonderbaarlijk moest heen
klinken over de oude gevels en pleinen, de grachtjes; maar ook bestond er eene
nederzetting, waar vaardig, kundig en voortreffelijker dan ergens in dit land spijzen
bereid werden. Dit huis was van bijkans gelijke beroemdheid als het beiaardspel en
een verzameloord van lekkerbekken, genieters en proevers der uitnemende gerechten
en uitgezochte, keurige, welbewaarde wijnen.
Wij vonden het beloftevol in den laten middag hongerig te zijn en van dit kostelijk
oord te weten. Wij kwamen er na eenig zoeken, niet ver van het marktplein, waaruit
de hooge toren zijn machtige, sombere geweldigheid hief naar de onstuimige wolken.
Zooveel te genoegelijker was het er binnen te gaan, nu buiten de wind al guurder
en vinniger was geworden.
Een oud huis met verwaarloosden gevel, niet zeer fraai of aantrekkelijk, veeleer
droefgeestig. Door nauwe gang geraakten wij in een gelagkamer, waar in een hoek
een buffet, achter deze kamer een groote, ovale gastentafel midden in de eetzaal.
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Dit was een van die eetzalen, die zonder door pracht of overdaad te wijzen op
hunne aangename bestemming, toch dadelijk de overtuiging brengen, dat er binnen
hare muren nooit anders dan onberispelijk gegeten wordt. En dit niet zeer ruime
vertrek duidde dit hoofdzakelijk aan, door de wonderlijke toon die er waarde, de
geur van allerlei herinnering aan ongewoon genotrijke bevredigingen van velerlei
smakelijke begeerten; want er stonden op de zindelijk gedekte
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tafel ook zekere voorwerpen, zooals: kleine pepermolens, een nikkelen koelvat voor
champagne, rieten mandjes, waaruit Bourgognewijn geschonken wordt, alleen bestemd
voor menschen van overleg, die in de eetkunst welbedreven zijn.
Deze eetzaal was overigens leelijk en naargeestig gemeubeld.
Er stond een groote buffetkast van mahoniehout, die bijna tot aan de gelig
bewalmde zoldering reikte, tegenover deze kast, welke dicht bij den ingang was
geplaatst, stond in den anderen hoek, een zonderling gevormde klok van gesneden
eikenhout, voorstellende een vergulde zon met bolle wijzerplaat, om die zon waren
in hout vergulde stralen gesneden, dit uurwerk werd gedragen door een eikenhouten
zuil, gouden leeuwenpooten ondersteunden deze.
Nog nimmer hadden wij zulk een vreemdsoortige klok gezien. De planken vloer
was met zand bestrooid. Geel, glimmend gevernist behangselpapier, bedrukt met
blauwe bloemen in korfjes, dekte de wanden. Tegenover den ingang dezer zaal, twee
ramen; daarnevens in den hoek, schuins over de hooge buffetkast een deur, die
toegang gaf aan den corridor. Door de met half neergelaten, witte gordijnen behangen
ramen, konden wij over een zeer smal binnenplaatsje heen, door andere ramen in
een tweede, geheel verlaten, kleinere kamer kijken, waar midden in een lege,
wit-laken-overdekte tafel wachtte.
Uit de vuil gele zoldering van de eetzaal hingen twee wijdarmige bronzen kronen,
vol zwarte spikkels; eertijds waren deze kronen ongetwijfeld bestemd geweest, om
een viertal olielampen te dragen, maar deze lampen schenen reeds lang verdwenen,
en in de ringen der standaards waarin ze gestaan hadden, waren gasgloeilichten
zonder ballons geplaatst. Er waren vier van zulke gasgloeilichten, die een hard
schijnsel in de eetzaal uitgaven. Er stond in het midden van de zelfde wand waartegen
de hooge buffetkast, een kleine, koude, bruin gelakte kachel, vlak op den muur, hier
niet behangen, maar dof zwart geschilderd. Verder de pepermolens op de tafel, het
koelvat en de mandjes voor den wijn op het buffet, nevens een aantal lege flesschen
en half lege flacons, bevattende meerendeels Engelsche sauzen. Naast de kast stond
een ijzeren, veelarmige kleerhanger. Aan het einde van de tafel met hunne ruggen
naar de gangdeur en de ramen, zaten een vijftal dames, twee oudere, wellicht van
veertig jaren en drie jongere, van dertig jaren misschien. De twee oudere droegen
knijpbrilletjes, ook een der jongere droeg zulk een brilletje. De brilletjes waren van
goud. Goud en glas en oogen glinsterden in het lamplicht, wanneer zij met elkander
spraken.
Wij kwamen aan dat gedeelte van de gastentafel zitten, waaraan ook de Fransch
sprekende dames zaten en terwijl ons kijken door de kamer ging, betuurden wij
bijwijlen ook de dames, luisterden naar wat zij zeiden en spraken met elkander over
de dingen die wij zagen in 't vertrek. In de gelagkamer was het stil, de enkele mannen
die er zaten brachten soms zwijgend hun glas aan den mond, zij schenen zich heel
in het geniep een roes te drinken.
Een groezelig meisje, dat door de gangdeur langs den wand naar de gelagkamer
gleed, wenkte ik. Zij kwam zóó dicht bij ons staan, dat ik den geur van haar naar
huiswerk en keuken riekende wezen begon waar te nemen.
Waarde lezer. Indien gij het verachtelijk vindt, bespottelijk of onverstandig, veel te
houden van welbereiden disch, van goede wijnen, wanneer beschrijvingen van spijzen,
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en de wijze waarop ze wel worden gegeten en genoten, u onrustig, wrevelig, of
misschien wel onvriendelijk stemmen, ga dan met lezen niet verder.
Het meisje dan noemde mij de spijzen en ik zeide haar in welke volgorde wij
zekere gerechten begeerden voorgediend te zien, ook wijn zou zij brengen. Zij ging
op hare muilen sloffend de gangdeur uit, en wij wachtten.
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Het was toch een zonderlinge kamer. Het koude licht scheen overvloedig op het
tafellaken, maar het drong maar weinig in de verste kamergedeelten door, alle hoeken
waren van grijze, vale schemeringen vervuld, waarin een neveligheid of tintelende
grauwheid te waren hing, die belemmerde om goed te zien wat er in de gelagkamer
gebeurde. De beweginglooze bezoekers waren daar als trieste beschonkenen gezeten.
Het wanstaltige en raadselachtige uurwerk leunde met zijn enormen vergulden kop
ietwat achterover in den hoek, gereed om op zijn blinkende leeuwenpooten naar voor
te glijden en met een daverende smak neer te ploffen, half onder de tafel. Wij hoorden
nu de dames lachen en de oudste die in het midden zat, zeide met nadruk en ernst
een onvriendelijk bedoelde algemeenheid.
Ik vraagde de zwijgzame, schoone vrouw nevens mij, wier koele gratie alle
onvriendelijkheid van zich verstond te weren, of de roode gelaatskleur en de wrevel
der oudste dame, wellicht verband kon houden met den rooden wijn die zij had
gedronken en die zij weer drinken zou uit haar nu opnieuw gevulde glas.
Maar mijne gezellinne glimlachte slechts en ik besloot daarom nog nauwkeuriger
toe te zien en acht te geven.
Dit nu is een kunst die aan een gastentafel slechts verholen mag worden gedaan,
met kleine, listige voorwendselen waarbij de oogen veinzen iets willekeurigs te
bestaren en te zelfder tijd nauwkeurig waarnemen, wat in zelfde richting nagenoeg
geschiedt.
Middelerwijl had het meisje twee borden soep voor ons neergezet en door den
wasem heen, zag ik hoe gretig de dame met het blozende gezicht zich van een juist
voorgedienden kalfskop begon te bedienen.
‘Ach’, sprak zij nu weltevreden en met van eetgenot glanzende gloeierige koontjes:
‘Hoe hinderlijk kunnen toch congesties zijn, het komt altijd tegen den avond op’.
‘Ja, ik wilde juist vragen, hoe gaat het er tegenwoordig mee’? zeide opgewekt een
der jongeren.
‘Niet goed’, klaagde de andere, en het stemt zoo onpleizierig. O! Congesties zijn
verschrikkelijk! Het is een ware plaag’! Hare vriendinnen stemden mee in, en om
beurten bespraken zij enkele gevallen.
Terwijl wij nu oplettend proefden van onze soep, hoorden wij het gepraat der
dames verdoffen, ook omdat een zevental nieuwe bezoekers van uit de gelagkamer
binnen de eetzaal trad.
Het was de allerfijnste der groentesoepen die wij aten, krachtig en geurig van
bizondere kruiden, maar ook de daarna volgende spijze was van een onvergetelijke
smakelijkheid. Daar zijn van die gerechten welke met opzettelijke beslistheid
uitnoodigen om vertrouwen te stellen in de reeks van keurige spijzen die moeten
volgen. De soep was al een verrassing geweest en deze visch waarborgde klimmende
voortreffelijkheid van wat nog moest komen.
De nieuwe bezoekers waren nu gaan zitten. Tegenover ons: eene wat havelooze
dame tusschen haar vier geleiders, waarvan er een, die met den zwarten baard, het
boven een hoog, wit voorhoofd borstelig opgeschuierde haar en de grijnzende, puntige,
witte tanden als van een tijger, haar man leek te zijn. Naast hem zat zijn
tweelingbroeder, aan hem gelijk, maar met minder langen, spitsen baard, minder
smal, wit voorhoofd, niet zulke puntige tanden, of dermate stijl opgeborstelde haren.
Aan de andere zijde der vrouw, eene kleine, gebrilde, zeer leelijke dame, met bruine,
kleine oogen en dikke, blauwachtige lippen, een grooten neus met wrat en een
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geweldige onderkin, gelijk een krop, was haar broeder gezeten, een krachtige kerel
met plompen, hoekigen, kalen schedel, laag voorhoofd, platten, gebogen neus, groote,
vleezige ooren en breede kaken, als van een Romeinschen vechter. Naast dezen
groven geweldige, een oudachtig, gebrild heer, met grijze, lange haren, grijze snor,
gezwollen, schijnbaar ontstoken oogleden en verhitte, pukkelige wangen. Zoodra hij
aan tafel zat, had hij zijn bril afgenomen en zich met

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 21

143
rimpelige, welgevormde handen over het gelaat gestreken.
Van dit zevental had een tweede echtpaar zich nevens ons gezet, ongeveer met de
ruggen naar de bruin gelakte kachel. De vrouw zat het dichtst bij, en, het was in den
tijd der groote hoeden, haar ontzaglijk hoofddeksel raakte soms bijkans dat mijner
gezellinne. Slechts eenmaal keek ik het gelaat van deze vrouw aan, een hard gelaat,
waarin groene oogen vonkten boven een gebogen, forschen mannenneus. Met schrik
ontwaarde ik nu, dat hare handen, zonder ringen wel mannenhanden geleken, veel
grooter waren dan ik ooit vrouwenhanden zag. Ik zag hare geweldige, beenige vingers
een stuk brood met sterken, vastberaden greep stuk wringen.
Het was nu omstreeks zeven uur en meerdere bezoekers kwamen lachend en
pratend of joelend binnen. Nevens den grijzen, pukkeligen, kwam een klein, schuchter,
zwartharig heertje, dat met gefronsde brauwen de aanwezigen zenuwachtig,
vertwijfeld van verlegenheid begluurde. Aan zijn rechter zijde zag ik ongeveer ter
hoogte van het zonneuurwerk, nadat wij een wijle weer onze aandacht gegeven
hadden aan de vijf dames, die geheimzinnig zaten te giegelen, met zeer roode,
overheete gezichten, zag ik plotseling een gezette, jonge man, niet groot, met hoog
voorhoofd, een half dicht linker oog en een wijdopen, donker rechter. Boven deze
oogen fijne, zwarte wenkbrauwbogen. Hij had snor noch baard, en in zijn matten,
bleeken Angelsaksenkop de welgevormde, te rood gekleurde, fijne lippen onder den
gebogen neus. Te zijner rechter zijde een vrouw als hij niet groot. Zij had een klein
ovaal, bekoorlijk gelaat, dat de gedachte wekte aan de teedere, ovale gelaten van
oude schilderijen in museums, gelaten die zonder mooi te zijn, ons onvergetelijk en
ontroerend van lieflijkheid en zachtmoedigheid gelijken. Zij had grijze oogen; het
was wonderlijk ontroerend deze oogen te zien, die soms over de tafel naar ons
toekeken. De gasten die later nog binnen kwamen en zoover zij plaats vonden aan
de tafel zich neder zetten aan onze zijde, konden wij niet zien, ook omdat eenige
zeer leelijke, metalen, kronkelige tafelversiersels, dit bijna volkomen beletten. Maar
zooveel te beter vermochten wij gade te slaan: de vijf genooten vlak tegenover ons,
ook den zoozeer verlegen, kleinen, zwarten jongeling, den jongen man met het
halfdichte oog naast zijne bekoorlijke gezellin, en de lekkerbekkende dames,
giegelende mallooten of zottinnen, die nu oprecht verheugd een schoonen langoest
verdeelden, met de sappige, sauzige salade daarbij.
De maaltijd vorderde, steeds meerdere bezoekers kwamen binnen, maar moesten
blijven wachten in de gelagkamer, verdwenen weder, ietwat afgunstig of begeerig
naar ons kijkend, vertoonden zich dan op eenmaal in het vertrek achter het
binnenplaatsje en bleven daar ronddrentelen, ontevredenen gelijkend, die opzettelijk
vergeten worden.
Om onze tafel waarden thans bedrijvig drie meisjes, die af en aan sloften door de
deur van de gang, de spijzen aandroegen en bedienden. Achter den ouden heer
tegenover ons, stond een lange, breede forsche kerel zwijgend de tafel te overkijken,
trad soms eenige schreden naar links, naar rechts, speurde of de meisjes betamelijk
dienden, tikte er soms eene aan, wees naar plaatsen op de tafel, sprak wel een wijle
diep ter neer gebogen, ernstig toewijdend, bedrukt bijna met een der gasten, die tot
scherts geneigd scheen en heel niet afkeerig van kleine, onschadelijke, vertrouwelijke
verstandhouding met dezen veelvermogenden heer des huizes. Er kwam toen even
bij den baas staan een zeer gezet klein vrouwspersoon, dat aanvankelijk als hij
gespeurd had over de tafel, maar dan na een gebaar van hem en een gemompel,
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gelijken arbeid deed als de meisjes, en de gasten met vriendelijke woorden en altijd
eenderen glimlach nog meer op hun gemak
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kwam stellen. Zij trad ook tot bij onze zitplaatsen, vraagde of wij reeds lang op onze
asperges wachtten en hoe de vorige gerechten hadden gesmaakt. Dan bracht zij zelf,
moeilijk ademend, hijgend, ons een nieuwe flesch wijn, en ging voort de andere
aanzittenden te bedienen.
Wie zal de onmisbaarheid van een goede soep bij den aanvang van den maaltijd
ontkennen? Zij bereidt den zorgzamen kenner behoorlijk voor op rijkelijker genot.
Zij doet over hem de behaaglijkheid komen en de kalmte, den zin, de geschiktheid
tot weloverwogen keuren van wat komen zal. Over o n z e soep mag ik geen herhaling
zeggen, deze was de schoonste aller inleidingen, volkomen van geurigheid en
onovertrefbaar. Maar de visch, in overvloedigheid van goudige boter met zeer fijn
gehakte, groene kruiden! En wat zal ik u vertellen van de spijze die wij de vijf dames
kort na onze komst in deze nederzetting genieten zagen, dewelke later ook ons werd
toegeschoven en waarvan wij namen, oplettend en heel aandachtig proefden!
Was dit dan de koning der kalfskoppen?
En hoe te roemen den wijn?!
‘Wij hebben familie in Bordeaux, die ons den besten jongen landwijn zendt’ had
de gezette dame, wat heesch naar adem langend, ons gezegd, toen zij met haar
eenderen, ietwat stompzinnigen glimlach, de ontkurkte en ontlakte flesch behoedzaam
voor ons plaatste. Konden wij anders doen, dan ons met lijf en ziel op haar verlaten
en vertrouwen, dat het van nieuws af aan alleruitnemendst zou zijn? Nog fluisterde
zij ons in, kortaf, en 't was als iets onafwendbaars: ‘Ik zal zelf eens kijken waar uwe
asperges blijven,’ en zij deinde weg door het halfduister van den hoek der zaal, waar
het potsierlijke, vergulde uurwerk nog altijd gereed stond om uit te glijden. Zij
verdween in de gelagkamer. Weinig tijd later kwam zij de gangdeur wederom in,
stuwend een der meisjes voor zich uit en naar ons toe, het ernstige, wat bezorgd
kijkende meisje, dat de dampende asperges droeg. En terwijl zij deze voor ons plaatste,
ontwaarden wij de goedgezinde, gezette dame, weer oplettend gebogen over den
jongen man met het half dichte oog, die thans rondom zich henen zag opgesteld, een
wal van schotels, borden, een tinnen fruitschaal, waarop een meloen en druiven, een
kristallen kaasstolp, het nikkelen koelvat waarin de schuine, goudhalzige flesch
champagne. Hij sprak met iemand tegenover zich aan tafel, die wij niet konden zien;
heel zijn gelaat had de uitdrukking eener felle graagte, eener heete begeerigheid
aangenomen, hij antwoordde weinig, maar at, en ten teeken, dat hij verstond wat de
ander zeide, knikte hij soms en kneep het half toe oog geheel dicht; bij wijlen dronk
hij uit een boogen beker van geslepen kristal den schuimenden wijn.
Hij, dacht ik, is mogelijk wel de beste proever aan deze tafel, een welbewust
kenner, een strenge, machtige keurder, een zeer verfijnde; een beroemd kunstenaar
wellicht. Deze is misschien, zooals andere befaamde kunstenaars wel waren, dewelke
in stil huis alleen, na hunne verdieptheid, na de vreugde eener volmaakte overgave
aan hunnen schoonen arbeid, die voldoening deden duren, of tot zelfzuchtiger
genoegelijkheid stijgen, wanneer zij zich hunne meest begeerde gerechten met overleg
en rustigen ernst bereidden.
Ofschoon het ons toescheen, dat alle aanzittenden meer zich bezig hielden met
hunne spijzen voor zich, dan wel met elkander spraken, hing de eetzaal vol van vaag
gegons veler stemmen, een rumoerig verheugd gerucht, dat de dartelheid en het
overdadig uitbundige van dit samenzijn overheerschte. Dikwijls ketsten korte, felle
schaters die in de ruimte als losbandigheden werden heengekeild, rond onze hoofden,
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en opkijkend konden wij dan een der vijf niet-jonge dames in een onbeheerde houding,
zien lachen, terwijl de andere met glimmende gezichten, verknepen van genot,
grimden of in plotselinge eendrachtigheid meegierden.
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O! Die prachtige, fleurige, kittige, kleurige, oude vriendinnen toch!
Maar uit heel anderen hoek bromde soms dof geluid van mannenstemmen, of op
eenmaal hoorden wij het neertikken der hakjes, en het sloffen van de zonder pozen
aandragende en reikende en langende dienmeisjes, die gedrild en bestuurd door de
dikke, amechtige bazinne en den thans ook meebedienenden reus, bedrijvig bleven.
Zij hadden hunne mouwen hooger nu tot over de ellebogen opgestroopt, zoodat de
bleeke niet zeer reine onderarmen te kijk waren gekomen; op hunne gezichtjes
begonnen zweetdruppeltjes te glinsteren, zij werkten door als goedaardige, slaafsche
en deerniswaardige sloofjes, en het deed goed te kunnen bedenken, dat straks
tenminste een behoorlijk maal hen wachtte.
Soms, tusschen durend, feestelijk gekletter en geklink van eetgerij op borden en
in schalen, van glazen, flesschen of karaffen en flacons, hoorden wij ook hoe kurken
losgetrokken werden, in de gang viel een bord aan stukken en wij schertsten over
het wellicht aan kostlijk voedsel verspilde, dat daar nu lag, vol scherven, op de
uitgesleten steenen van den corridor.
De oude heer tegenover ons zat zwijgend, alleen met zijn pleizierige eterij, al zijn
aandacht te geven aan een glinsterend gebraad, zonder opkijken of ter zijde staren,
wat gemakzuchtig antwoordend soms zijnen buurman met de breede kaken en de
vleezige ooren, die van een ontzaglijken ijver voor de keurige spijze, heel zijn wezen
gebaren deed van genuchten. Met rauwe, harde, schorre stem zeide deze laatste:
‘Als ge dit goed proeft, zult ge het zonder twijfel gelooven, dat Jefke zich verleden
week hieraan een g a s t r o - i n t e r i t i s heeft gegeten.’
De zeer leelijke dame met het brilletje, naast hem, grimlachte wat en krijschte:
‘Verdiende loon voor dien smakeloozen rakker, het verwondert me, dat het hem al
niet veel eerder is overkomen.’
‘'t Is zonde,’ vervolgde zij knauwelend met voortvarende toewijding, en even
slordig drinkend van den wijn, den rand van haar glas nog wat vettiger besmeurend:
‘Jefke verstaat de kunst niet, Jefke is een onbehouwen gulzigaard.’
Terwijl zij sprak was de grijze, pukkelige ijveriger nog met eten doorgegaan,
kennelijk verheugd, dat een ander iets antwoordde en dat hij nu niets behoefde te
zeggen.
Achter hem was behoedzaam de bazinne aangetreden. Zij hield het uit fijn riet
gevlochten, wat stoffige, flesch-bevrachte mandje aan het hengsel in de rechter hand
vast en met veel voorzichtigheid hervulde zij de glazen van de vijf, die over ons
zaten, met den donkeren Bourgognewijn.
‘Hij verstaat de kunst niet,’ gromde grijnzend die met de vleezige ooren
bevestigend, en hij liet handig in zijn glas den wijn wat wiebelen, snoof het aroom
er van en proefde, mengend zoo des gebraads en des wijns geurigheid.
Oplettend at de zeer leelijke dame met rappe kaken en kwabbelende onderkin
verder. Langs beide zijden van den neus tot om de mondhoeken had zij een diepe
groef of rimpel, die ook de chimpansé's hebben; inderdaad, zij geleek zoo, recht
aangekeken, een zeer menschelijken aap met hare smalle oogkiertjes en haar breeden
mond. Rondom dien mond trokken soms genoeglijke, kleine rillingen en de rimpeltjes
naast hare oogen geleken dikwijls langer of korter te worden, terwijl haar aanvankelijk
gelig getinte gelaatshuid nu donkerder, meer doorbloed geraakte, met violette
schaduwtjes in de diepere en pukkeliger gedeelten.
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Ik keek later nog eenmaal naar den grijzen heer. Wijl hij vlak tegenover mij zat,
kon ik hém het best beturen. Hoe wel-overwogen was elk zijner proefbewegingen,
zijner genotgebaren, hoe wonderlijk mooi was hij in zijn onbetoomde genietingen.
Ik zag hem speuren in de breede doos havana's, die de bazinne zelf hem had
aangegeven, hij keurde en nam een sigaar, bekeek met tevredenheid
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de vlokjes, die er op zaten en de kleine, vettige spikkeltjes in het dekblad; dan nam
hij een mesje uit zijn vestzak en sneed het puntje weg. Met groote zorg rookte hij.
De linker hand rustte op de tafel, met den rechter, houdend de sigaar, wuifde hij den
rook, dien hij uitblies, telkens naar zich toe, opdat niets van deze allerkruidigste
dampigheid hem ontgaan zou. Het was duidelijk, dat hij dit genot een schoon einde
van den maaltijd achtte, want zijn nu zeer glimmend en verhit gelaat stond vol fijne,
guitige rimpeltjes van tevredenheid om de kalmte na welvolbrachte verzading.
De tweelingbroeders met de grijnzende open monden en de lange tanden zaten
toen een wijle als verdwaasd naar het vage stemmengerucht in de eetzaal te luisteren,
stilletjes soms turend naar de schoone vrouw nevens mij, tot dat het meisje ook voor
hen de gerechten van den lateren maaltijd schoof.
Toen wij de koffie uit kleine kopjes dronken, zagen wij den langsten, leelijksten
en bleeksten der twee nog een keer zoo stompzinnig turen. Het was waarlijk een
afzichtelijk leelijke kerel. Hij staarde voor zich heen en tastte met zijn dessertmes
op kruimpjes Chester-kaas, die restten op zijn bord. Het geleek een te vroeg geborene,
wiens gebeente nooit tot volledigen wasdom geraakte, een magere, peezige leelijkert.
Hij grijnsde als een duivel, toen zijn monsterachtige broeder hem iets influisterde.
Hoog trok hij de blauwige lippen op onder den zwarten snor, zijn iele baard bewoog
ook en de afzichtelijke, puntige witte tanden met daarboven het paars-bruine,
blootgekomen tandvleesch scherpten zich griezelig tegen de donkere mondholte.
Toen fluisterde hij terug, keek schuins nog eens naar ons beiden, dronk het kopje
koffie leeg, dat voor hem neer gezet was, en stond van tafel op.
De twee magere broeders waren zoo wonderlijk geheimzinnig leelijk als de
gedrochtelijke mannekens op de prentjes uit de opvouwbare vreesaanjagende
tooverboeken, die we in vroeger dagen wel heel onder in onze tooverdoozen vonden.
Zij slopen gelijk schimmen naar den schemer van de gelagkamer en betaalden
daar aan het buffet, waarachter de hooge gestalte wachtte van den reus, die, nevens
de bazinne, de gastentafel overkeken had.
Ook de vijf dames waren opgerezen, en stonden een wijle bij hunne weggeschoven
stoelen giegelend te praten, vooraleer zij, achter elkander, oolijke, verstandige ganzen,
naar de gelagkamer, tot voor het buffet schommelden.
Het was nu bijna acht uur en met een weinig gejaagdheid hadden de andere
menschen, die wij hadden zien binnenkomen, de gekreukte servetten naast hunne
borden neergelegd.
Alleen het zwartharige heertje zat thans rustig en volmaakt op zijn gemak aan tafel
nog, toen ook wij gereed waren om heen te gaan. Het geleek hem wel een ontheffing
te zijn van drukkende onvermijdelijkheid, nu al zijne dischgenooten gegelijktijdig
zoo haastig heengingen, om naar het beiaardspel te luisteren. Hij zat nu, welbereid
zich heel alleen te kunnen geven aan al wat het huis nog kostelijks schaffen zou. Hij
maakte een verholen beweging met den elleboog toen een der meisjes dicht nevens
hem staande hem bediende en een grijs bestoft fleschje portwijn voor hem neerzette
waaruit zij hem had ingeschonken.
Terwijl wij de kamer verlieten zag ik hoe schoon het rood van den wijn tintelde
in kristallen glas, het gloorde als rood van de mantels die kardinalen droegen in
vroeger eeuwen.
Het goudige, kluchtige uurwerk dat met zijn zotten, dofglanzigen, te grooten kop,
het kleine, zwarte mannetje, daar heel alleen aan de geweldige, wanordelijke tafel,
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te beturen scheen, leunde gelijk een levend, beschonken ding, diep achteruitgezakt
in den hoek der zaal.
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Sneeuw-liedje
door Richard de Cneudt.
Al blanke gedachten, zacht en stil,
die de slapende wereld beroeren,
en met kalmen val en bewusten wil
al de eerdsche wegen bevloeren....
Te sterven gaat het laatst geluid,
en de eindelooze verten,
breiden hun witte weeën uit
en kommerlooze smerten....
Zie - wijd en wit en wonderbaar
ver-glijden de lichtlooze landen:
stil Leven, luidloos zeilend naar
Doods roerelooze stranden;
eén vreemd Vizioen, dat scheemrend wijkt
voorbij, ter stille kusten,
waar Laatste Vreugd de vleuglen strijkt
en slaapt, in koel berusten....
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Kroniek.
Boekbespreking.
Ellen, Een Vriendschap, Amsterdam Scheltema & Holkema's Boekhandel
(het jaartal ontbreekt).
Mijn oprechte hulde, mevrouw Ellen!
Ik weet volstrekt niet wie u is. D.w.z., misschien ken ik u wel. Ik heb n.l. de eer
nogal veel nederlandsche schrijfsters te kennen, en het lijkt me geenszins onmogelijk,
dat u er ook zoo eene is, een vrouwelijke ‘letterkundige’, die misschien wel onder
uw waren naam meer of minder geslaagde gedichten of novellen heeft uitgegeven.
Maar dit boekje, waaringe u nu eens genoeglijk hebt willen uitschrijven, u voluit
geven zooals ge in werkelijkheid te zijn weet, dit liet ge onder pseudoniem
verschijnen; het is misschien niet heel cordaat, maar ik begrijp het volkomen. En
dus, langs dezen minder en minder gebruikelijken weg: dank, sympathie, en hulde!
Vergunt u misschien dat ik doorga op deze manier en mijn aankondiging, gelijk
gij uw boekje, in ‘briefvorm’ geef? Heel graag, maar laat ik hier dan even, tot
inlichting mijner lezers (die hopelijk ook de uwe zullen worden) mogen overschrijven
den ‘korten inhoud’, die door de uitgevers, zoo praktisch, bij wijze van prospectus
voor in mijn recensie-ex.-werd gelegd:
‘Dit boekje geeft in briefvorm de geschiedenis van een vriendschap tusschen een
jongen man en een jonge vrouw, die elkaar ontmoeten, wanneer zij beiden reeds een
veelbewogen leven achter zich hebben.
Hij, een begaafd mensch, kundig psychiater, wordt door zijn benoeming tot
professor aan een Duitsche universiteit, plotseling uit zijn zorgeloos, studentikoos
leven te Weenen, in een deftige professorale omgeving verplaatst, waar hij niet
dadelijk aarden kan.
Zij, hoewel voor de tweede maal weduwe, is slechts enkele jaren van haar leven
getrouwd geweest en kan nog uitbundig levenslustig zijn.
Na den dood van haar tweeden man, dien zij blijkbaar geen reden heeft te betreuren,
komt ze met haar kind bij een broer inwonen, die in een provinciestadje een betrekking
heeft. Hier voelt ze zich met haar vrije, breede levensopvatting niet op haar plaats
en geeft telkens reden (? H.R.) tot ergernis.
In deze levensfase ontmoeten ze elkaar. Een briefwisseling begint, waarin zij tot
zijn groot vermaak al haar impertinenties loslaat en hij haar alles schrijft wat hem
ontstemt en bezighoudt*). Zoo ontstaat er een vriendschap, die, wat tusschen een man
en vrouw zelden het geval zijn kán, gekenmerkt wordt door een volkomen gemis
aan terughouding. Zij spreken zich zonder voorbehoud voor elkaar uit.
Er komt dan een tijd, dat deze zielsverbintenis teekenen gaat vertoonen, die schijnen
te wijzen op de ontwaking van een warmer gevoelen, hetgeen beiden echter in zichzelf
bestrijden op grond van een levenservaring, die hun “le lendemain des amours” heeft
doen kennen.
Zoo wordt hun verhouding teruggevoerd naar 't punt van uitgang en blijft ook na
het huwelijk van hem dezelfde.
*) Hier wordt de indruk gewekt alsof er ook brieven van den man in het boekje voorkomen.
Dit is evenwel niet zoo.
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Deze vriendschap vindt haar tragisch einde bij zijn plotselingen dood’.
Ziezoo, nu is men op de hoogte, en zet ik mijn ‘open brief aan Ellen’ voort. Weet u
wel, mevrouw, dat u met het schrijven van dit boekje iets zeer verdienstelijks gedaan
heeft? Alle zuiver-artistieke waarde van uw werk nu even terzij gelaten - die is
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trouwens zoo heel groot niet; als u werkelijk bedoeld zou hebben een romannetje te
geven, de ‘geschiedenis van een vriendschap’, nu dan is daar maar weinig van terecht
gekomen; beeldend is uw talent niet; de eenige van uw personen die wij waarlijk
leeren kennen is uw briefschrijfster... is u zelf! Maar ik geloof het ook niet, dat u
zooiets bedoeld heeft; zelfs al zoudt ge 't mij persoonlijk verzekeren, ik zou niet
tegenspreken, maar blijven glimlachen... Neen, neen, doch iets anders hebt ge gedaan,
en voortreffelijk gedaan. Dingen gezegd n.l., die juist heel erg noodig hadden weer
eens gezegd te worden, in Nederland, door een vrouw... Door een vrouw, begrijpt
u!
Mannen - nu ja, die hebben dat alles al zoo dikwijls gezegd, maar wat helpt dat!
Mannen worden niet geloofd, althans niet door vrouwen. Zij worden te veel als
partien-cause beschouwd. (Zij hebben dan ook eigenlijk wèl een rechtstreeksch
belang bij propaganda voor opvattingen als de uwe, is 't niet zoo?) Maar een vrouw,
die schrijft: (bl. 9) ‘Wie zijne liefde hartstochtelijk lief had, moet haar later niet willen
“respecteeren”, of uit sleur of medelijden geven wat eens in gloeiend impuls werd
gereikt. Wie verzen - d i c h t t e moet eindigen voor hij verzen gaat maken. Wie een
kind bewust het leven gaf, in levensvolle, gloeiende conceptie of immense teederheid,
moet zich nooit verlagen een tweede nieuw leven te wekken uit een kwijnend
levensmoment’. Ziet u, een vrouw, een klaarblijkelijk hoogst beschaafde, ontwikkelde
en intelligente vrouw-van-goede-familie, die zulke dingen schrijft, dat zal nu toch
wel een beetje indruk maken (wat had ik gaarne gewild, dat u er uw echten naam
onder gezet had!). Orandum est, dat alle getrouwde nederlandsche mannen en vrouwen
uw boekje zullen lezen - en de ongetrouwde ook, opdat zij zich troosten mogen!...
O, ik zou niet gaarne overal bij de lezing tegenwoordig zijn - dat is iets anders! Stel
u voor een sinds jaren gehuwd paar. Er zijn kinderen, de man ‘gaat in zijn zaken op’,
de vrouw in haar huishouden en de kleintjes (inderdaad, ‘óp’ gaan zij!) Aan echte,
teeder-hartstochtelijke liefde wordt alleen nog maar even gedacht, nu en dan, als aan
een soort peperduur uitheemsch gerecht, vroeger misschien wel eens genoten, maar
voor goed afgeschaft zoodra er van schoolgeld sprake kwam, en dan ook eigenlijk
ongezond, te ‘prikkelend’. Stel u zoo'n paar menschen voor, ieder met een exemplaar
van uw boekje in de hand, en elkaar van tijd tot tijd... hm!... even aankijkende... Of
laat ons eens even aannemen dat die goeierd van een drukke-zakenman, niet
vermoedende wat ‘de portefeuille’ hem daar thuis gebracht heeft, begint
vóór-te-lezen.... Wat zal hij gaan hoesten, bij bladzijde 8, zoo al niet vroeger!...
Hoe komt het toch, Ellen, dat gij vrouwen-van-de-(burgerlijke)-wereld door de
bank zooveel aardiger, losser, levendiger - - ja, zeg maar gerust geestiger, prettiger
brieven schrijft dan uw mannelijke genooten? Uw mannen schrijven zakelijke
mededeelingen of conventioneele stijlproefjes, gij weet een intiem briefje te
componeeren, iets dat leeft en waaruit uw stem klinkt, uw oogen lichten. Kleine
kunstwerkjes maakt ge van uw brieven - terwijl ge toch anders gewoon zijt, wanneer
het op scheppen aankomt, het tegen mannelijke vermogens af te leggen. Deze briefjes
van u, Ellen, zijn ware voorbeelden van wat een intieme brief moet zijn, een echt,
bloedwarm, levensdocumentje, een ternauwernood in woorden vastgelegde, als 't
ware nog over 't papier dartelende gevoels- en geestestinteling. Begrijp me wel:
dingetjes zooals u hier publiceert, zijn fragmenten van zulke brieven. Kompleete
brieven zijn het geen van allen, ik houd er zelfs voor dat er niets in uw boekje staat
dat inderdaad ‘brief’ geweest is - in een enveloppe gevouwen, gepost, ontvangen,
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en toen net zoo uitgegeven; daarvoor zijn ze nu weer veel te abstract van inhoud,
houden ze te weinig vertelling in, veel te weinig
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van die gewone zegjes over het dagelijksch leven der schrijfster in haar omgeving
van familie en kennissen, waarvan een vrouwenbrief pleegt voltestaan.
Indien deze stukjes ooit in werkelijkheid als brief zijn geschreven en verzonden,
nu, dan zijn ze toch in elk geval duchtig besnoeid, bijgewerkt en voor de pers gereed
gemaakt... Maar dat doet er niet veel toe. Op wat er dan van overbleef, op al hetgeen
in dit boekje, zooals het nu eenmaal geworden is, staat te lezen, blijft toch volkomen
toepasselijk wat ik zooeven schreef over vrouwenbrieven. Zijn uwe brieven niet
‘reëel’, maar uw heele boekje een bedacht kunstwerkje - nu, dan heb ik er nog meer
waardeering voor, want dan heeft u prachtig den toon weten te pakken en
brieffragmenten gecomponeerd, zooals een aardige, wat kokette en impertinente,
maar eerlijke en geestige vrouw ze inderdaad zou kunnen schrijven, ja, ook werkelijk
schrijft - want er zijn goddank nog wel aardige, eerlijke en geestige vrouwen, die
zich durven uiten in een brief, gelijk... uw heldin!
Ik wilde dat ik u zeggen kon hoe ingenomen ik ben met dit bundeltje van u. Toen
ik er pas in begon te lezen - het was op een avond, al wat laat - bedacht ik met een
soort schrikkige verwondering, dat iets als dit boekje weken, maandenlang in mijn
kamer liggen kon, zonder dat ik er eenige notie van kreeg welk een schat van warme
levensuiting daarmede in mijn huis was gekomen. Boeken moesten, als bloemen,
een geur kunnen afgeven, waardoor men dadelijk bij de ontvangst merkte iets
bizonders in handen te hebben. Maar gelukkig, ik heb dit dan toch gemerkt, en gelezen
heb ik uw boekje, dienzelfden avond en nacht nog, in éénen uit. En dat ik er nu zoo
verheugd over schrijf - ik zei het u reeds, het is niet omdat ik er een voortreflijk
kunstwerk in zien zou (ja, kúnst wel, maar als zoodanig niet iets zeer merkwaardigs),
maar omdat het mij zoo hartelijk plezier doet, wanneer er weer eens gepookt en
geblazen wordt in die nare doovende kachel van ons hollandsche
burgerlijke-huwelijks-leven. Zoo flink en toch elegant gepookt, zoo bekoorlijk
geblazen! Nietwaar, het ziet er maar vaal en armelijk uit in de meeste hollandsche
ménages en het riekt er... het riekt er... zoo duf, zoo muf... Ina Boudier Bakker heeft
dat ook gemerkt en haar roman ‘Armoede’ geschreven; zij had het boek ook wel met
‘Schraalte’ of ‘Dufheid’ kunnen betitelen. Het is waar, dat de kwaal niet van gisteren
is, zij wortelt wat je noemt diep in ons ‘volkskarakter’; wij, Hollanders, kennen niet,
als zuidelijke volken, de cultuur van de liefde. Een nederlandsch burger kiest zich
een vrouw en... nu ja, de engagementstijd, nietwaar, en de wittebroodsweken...
allerliefst, poeteloerig, hónnepónnig... Maar daarna is het dan ook gewoonlijk uit,
zoo dikwijls, o zoo dikwijls, fataal en finaal uit! Voortaan gewarmde pantoffels, en
dergelijke ‘attenties’, inplaats van hartstochtelijke omhelzingen. Dr. Prinsen had
volkomen gelijk (in zijn boekje over Multatuli en de romantiek), toen hij als
typisch-hollandsch aanhaalde, dat de Génestet (‘toch anders nog wel een gevoelige
baas’, zooals hij zegt) in zijn z.g. vertaling van Heine's Schlachtfeld bei Hastings
een vierregelige strophe oversloeg. U herinnert zich? Edith Schwanenhals zoekt haar
minnaar onder de lijken. Zij vindt hem en:
Sie küsste die Stirne, sie küsste den Mund,
Sie hielt ihn fest umschlossen;
Sie küsste auf des Königs Brust
Die Wunde blut umflossen.

Daarna vervolgt het origineel:
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Auf seinen Schulter erblickt sie auch Und sie bedeckt sie mit Küssen Drei kleine Narben, Denkmäler der Lust,
Die sie einst hinein gebissen.

Maar bij de Génestet zijn die vier regels door aandachtstreepjes vervangen.... En gij
weet het wel, mevrouw, het zijn waarlijk niet alleen hollandsche dominee-dichters
die kippevel krijgen bij 't moeten uitspreken van een woord als ‘Lust’ (het Duitsche
dan!).
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Ondanks den vrijen bloei van onze schilderschool, ondanks de verlossende litteraire
beweging van '80, ondanks de opkomst, het mondigworden van een artiestenstand
in Nederland, ondanks... nu laten wij ook maar eens optimistisch van onze nieuwe
renaissance spreken, zijn toch zóó benepen gebleven de hollandsche, calvinistische
begrippen omtrent de liefde.
Nu weet ik natuurlijk wel, mevrouw Ellen - ja, ja, ik heb uw boekje goed gelezen
- dat het ook uw doel niet is propaganda voor trouwbreuk te maken, laat staan voor
losbandigheid! Ook gij zelf beseft zonder twijfel, dat de consequente doorvoering
van de opvattingen, die ge zoo levendig en pakkend wist uit te spreken op bl. 8 en 9
van uw ‘Vriendschap,’ noodzakelijk een algeheele afschaffing van onze
huwelijkswetten met zich brengen moest. En ik durf er mijn hoofd wel onder
verwedden dat zulk een maatregel ook u voorloopig te kras zijn zou. Maar dat heeft
u niet belet - en zal u hopelijk andermaal niet weerhouden - de akelige welvoldaanheid
van het hollandsche menschdom met zijn lief-lauwe huwelijken - hollandsche slooten,
mevrouw, stilstaande wateren, met al de ongeneugten daaraan verbonden! - eens een
flinken mep te geven, en u te verlustigen in de door uw ‘impertinentie’ onthutste
gezichten. ‘Wat gaf ik niet voor een levend mensch in deze doode, deze
adembeklemmende stad!’ (bl. 12). Bravo mevrouw, de hollandsche muffe braafheid
(wat wel ongeveer hetzelfde beteekent als schijnbraafheid, schijn-heiligheid) is
inderdaad adembeklemmend, en, ik verzeker het u, zij is het niet alleen in het kleine
stadje van waaruit gij uw briefjes schrijven liet!
Nietwaar? wij weten het wel, dat wij ‘zure appels’ moeten eten om onze
slapeloosheid te overwinnen, onze hersenen, onze ‘kapotte zenuwen’ te cureeren,
zure appels en niet die andere soort, die bloeide in 't paradijs, en dat elke kordate hap
in die zoete, die ‘verboden vrucht,’ onvermijdelijk pleegt gevolgd te worden door
dondergerommel en vlammende-zwaarden-geflits - maar, nu ja, onze zenuwen zijn
nu toch niet altijd kapot en... wij zijn ten slotte zoo verschrikkelijk bang niet voor
een flinke onweersbui. Dat trekt wel weer over! Maar zeker, als 't er op aankomen
zou - u heeft alweer gelijk, en u weet het allemaal zoo flink direct en in heldere
woorden te zeggen: ‘Eén ding wordt wel eens genegeerd: dat, behalve meesleepende
passie (die ik iederen man en iedere vrouw althans éénmaal in 't leven zou willen
doen kennen) vrijwillige zelfbeheersching en eigenwillige, krachtige kuischheid ook
een machtige drijfkracht kunnen zijn en ons in staat stellen een hoogen berg te
bestijgen, waarvan de top wij zonder dat zelfbedwang niet zouden bereikt hebben.’
Zoo is het, en 't blijft dan ook maar jammer, dat er onder ons niet alleen zoo weinig
meesleepende passie voorkomt, maar wel haast nog minder eigenwillige, krachtige
kuischheid, en zoo bizonder veel slappe sleur en bange bravigheid, zoo miserabel
veel berusting vooral - ik bedoel niet de mooie, de wijsgeerige resignatie, maar de
futlooze, de verachtelijk-slaafsche onderworpenheid.
Hoe gaarne zou ik nog wat langer met u blijven keuvelen, mevrouw, maar... hora
est, of liever ik heb geen plekje meer disponibel en de redacteur in mij kent zijn
p l i c h t e n (om u nog even te plagen met een lievelingswoord) Tot het genoegen u
weer te ontmoeten.
H.R.
P.S. Wat doen die vignetjes van Dijsselhof geestig in uw boekje! Heeft u die zelf
uitgezocht? Die bedenkelijk kijkende ooievaars op bl. 40, die strijdlustige pelikanen
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op bl. 57 (vlak onder uw bewering, dat de dieren het in menig opzicht beter hebben
dan wij!) en vooral ook die twee slakken, rug-aan-rug als een moderne variatie op
de dubbele adelaars, tot afsluiting van uw zinnetjes over de schaamteloosheden door
den sleur van het huwelijk ontstaan. (bl. 63).
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Fenna de Meyier, Onder de Indische Zon, Amsterdam, P.N. van Kampen
& Zoon. (Ook hier ontbreekt het jaartal).
Mej. de Meyier heeft vroeger romans geschreven, wijdloopige verhalen, en zij zal
misschien later ook wel weer romans gaan schrijven. Die dan vermoedelijk beter
zullen zijn dan die vroegere. Want deze schrijfster schijnt meer en meer te gaan
begrijpen, waar het op aan komt in verhalende literatuur; zij heeft nu laatstelijk eenige
schetsen en korte novellen verzameld tot een bundeltje, dat in zijn eenvoud, zijn
pretensieloosheid, stellig het zuiverst-beste bevat van 't geen zij totnogtoe heeft
voortgebracht.
Nooit jezelf forceeren, geen opwinding, nooit denken aan 't geen je bij anderen
mooi gevonden hebt, noch aan wat anderen in je eigen werk prezen, maar in een
volkomen aandacht voor je eigen, je absoluut eenzaam-eigen visie of gedachte,
voorzichtig, maar toch ook moedig, zoo precies mogelijk verwoordend, trachten die
visie, die gedachte weer te geven - dat is het ware, en deze waarheid heeft mej. de
Meyier, nu zonder twijfel voor altijd, gevonden.
‘Weergeven’ is een aardig woord, niet waar? een woord om mee te spelen, een
woord voor Bolland. ‘Spreken en wéér spreken is zich weerspreken!’ Zoo zou men
in de kunst kunnen zeggen: ‘Geven en wéér geven is zich weergeven.’ Wie aldoor
in warme liefde geven wil, het beste wat hij heeft, aan anderen, aan zijne
medemenschen, die geeft zich weer, die maakt een beeld van zichzelven - die maakt
zichzelf (in 't allerbeste geval) een tweede leven.
Het beeld, dat Mej. de Meyier in deze haar nieuwe schetsen van zichzelf gegeven
heeft, is vooral dat van een gevoelige, in stilte humane vrouw. Ik schrijf: in stilte
humane, omdat er tegenwoordig zooveel dames zijn, die redevoeringen houden over
‘humanitaire beginselen’. Zulk een dame is Fenna de Meyier zeer zeker niet. Ik
betwijfel zelfs, of zij humanitaire beginselen heeft.
Deze schrijfster zal, geloof ik, goed doen te trachten zich te redden met zoo weinig
mogelijk plastiek. ‘Beschrijven’ is haar zwakke zijde. Ook het in eigen woorden
analyseeren van gemoedstoestanden, ofschoon soms heel juist en sterk, lijkt me toch
over het algemeen haar ‘fort’ niet. Maar wie er speciaal op let, hoe zij haar menschen
doet spreken en vooral handelen, dien zal het niet gemakkelijk vallen fouten te
ontdekken in haar werk. Het is zuiver gevoeld en meegedeeld, in een smaakvolle
beperking. Van dat mooie novelletje ‘Pa-Djoemat's Illusie’ (met ‘Moeder Delbo’
wel het beste van den bundel) zou ik, geloof ik, alleen de laatste vijf woorden willen
missen. Vertellen, mejuffrouw de Meyier, alleen maar vertellen, niet er over praten
- dát doet de critiek wel!
H.R.

Cyriel Buysse, Het ‘Ezelken’. Wat niet vergeten was. Bussum, C.A.J. van
Dishoeck 1910.
Alweer een van die meesterlijk-levendige, frissche en pittige vertellingen,
humoristisch in den besten zin, waarmee Cyriel Buysse in de laatste jaren bezig is
zijn grage lezers te verwennen. Ja, verwennen is het, want ziehier een litteratuursoort,
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zoo licht te verteeren en tevens zoo aangenaam zoutig van smaak, dat men er wel
altijd aan dóór zou willen gaan, en een beetje bedorven raakt voor die zwaarder
op-de-maag liggende, nu eens wat meer naar de wrangheid van het pessimistisch
realistische zwemende, dan weer naar het flauwig of zoet-romantische, waarop deze
onvermoeide, zeldzaam gemakkelijk produceerende auteur eertijds gewoon was ons
te gast te vragen.
Humoristisch in den besten zin noemde ik o.a. dit ‘Ezelken’ (‘wat niet vergeten
was’ - en ook zoo gauw niet vergeten zal worden) omdat er zoo niets in te vinden is
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van die, nu dan toch ook heusch wel verouderden, humor, die men dertig en meer
jaren geleden placht te kenschetsen met de toen blijkbaar aantrekkelijke tegenstelling:
‘een lach en een traan’. Er is heelemaal geen huilerige sentimentaliteit in Buysse's
humor en ook eigenlijk niets om bij te gaan schudden en schateren, zooals men zegt
dat in de jaren van Frits Reuter haast dagelijks werd gezien, en misschien ook nog
wel eens in de gloriedagen van Justus van Maurik, die zijn tijd toch waarlijk al niet
meê en vaak moeite genoeg had zijn vroolijkheid tot de gewenschte hoogte op te
schroeven. Neen, dát is voorbij - laat ons hopen voor goed - en thans lezen wij Buysse,
met een bestendigen glimlach, ons amuseerend, nu ja, altijd nog wel eenigszins ten
koste van die menschjes in het boek, maar wij zijn er hun niet minder genegen om,
want zij zijn écht, zij zijn menschen als wij zelf, en in ons komt rijzen dat
heerlijk-gezonde, dat opfrisschende besef, dat al het menschelijk gedoe, ook ons
eigene en dat van onze vereerde vrienden, op zekere wijze bezien en beschreven (een
wijze die wij dan maar de humoristische zullen blijven noemen) een zelfden glimlach
zou kunnen wekken - en ook wel een zelfde medelijden misschien.

‘Het Ezelken’ is 't verhaal van 'n oude-jongejuffrouw, lief opofferend vrouwtje, dat,
natuurlijk, in haar beangste, schrikkige preutschheid, 'n lachwekkende zijde heeft,
doch niettemin bizonder voordeelig uitkomt tegen die in haar onmiddellijke nabijheid
geplaatste figuur van haar zoogenaamde vriendin, juffr. Toria Schouwbroeck,
rentenierende oude kwezel, giftig wrokkende en dan ook ten eenenmale hopelooze
muurbloem, die vinnigen strijd voert tegen al wat, zij het soms alleen in puur fyzieken
zin, mannelijk genoemd kan worden. Ja, ook het Ezelken is belachelijk, toch lachen
wij nooit hard om haar. Van huilen is in 't geheel geen kwestie! Maar wel van
genegenheid.
De bladen melden, dat in kringen van vlaamsche kunstenaars het plan is gerijpt,
Buysse binnenkort een huldefeest aan te bieden. Komt het er toe, en zit de kostelijke
schrijver vreugdevol aan onder de hem vierende kunst- en landgenooten, hij houde
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zich overtuigd dat ook wij, Noord-Nederlanders, ons hartelijk verheugen over, en
instemmen met deze welverdiende viering.
H.R.
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BALINEESCH KOPERWERK.

W.O.J. Nieuwenkamp, Bali en Lombok, derde gedeelte, uitgave van den
schrijver, 1910.
Nieuwenkamp, de teekenaar, reiziger en schrijver heeft thans het derde deel voltooid
van zijn Bali- en Lombok uitgave en hij heeft, als de echte reisverhalers, ons van
alles medegedeeld.
Het is niet alleen de kunst der Baliërs, hoewel die hem ongetwijfeld het meest
geboeid zal hebben, en dan ook de aanleiding geweest is voor zijn verschillende
reizen, maar ook het leven, de eigenaardige volksgebruiken en een weinig van de
historie. Hij is de reiziger die heen trok, niet om de hotels te noteeren waar men het
smakelijkste middagmaal krijgt, al vergeet hij niet om te vertellen van de gebraden
speenvarkentjes die voor hem onder weg gereed stonden, maar om het land en het
volk te bestudeeren, om onder de menschen te verkeeren en hunne gewoonten, hun
doen en laten te leeren kennen. Hij verhaalt ons van het feest eener tandenvijlerij,
van de heilige trom met de menschenhoofden te Pedjeng, van weven, van
lijkverbranden en wat niet al meer - en dit alles niet als de wetenschappelijke
natuurvorscher, de man, die, het hoofd vol boeken studie, het geziene in de
verschillende vakjes tracht te rangschikken; neen, Nieuwenkamp is de genoegelijke
opmerker, die vóór alles z i e t en in zich opneemt en het geziene daarna toetst aan
de literatuur over het onderwerp. Zijn hoofdstuk over de heilige trom zal men zeker
niet voor onwetenschappelijk willen doen doorgaan, en toch ademt wat hij vertelt
een gansch anderen geest dan ons uit zwaarwichtige ethnologische en ethnografische
studies wel tegenwaait.
Ziet slechts: ‘De Tempel, (waar de trom zich bevond) was spoedig gevonden.
Binnengaande werd ik gevolgd door een menigte inlanders, die als kwamen ze uit
den grond gerezen, zich plotseling om mij hadden verzameld. Ook het tentje of
tempeltje waarin de trom, had ik weldra ontdekt; hoog op een steenen voetstuk was
de vlakke ronde kant van de trom door een hekwerk waarin een poortje met twee
gesloten deuren te onderscheiden, maar een trapje om het ongeveer drie meter hooge
voetstuk te kunnen beklimmen ontbrak. Nog overwegende hoe nu te handelen, zag
ik bij den ingang van het plein het volk eerbiedig uiteenwijken voor een groep die
vol waardigheid kwam binnenstappen. Ik
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wist dat er te Pedjeng een poeri of paleis was van een Tjokorda en dacht dat het deze
misschien zou zijn met gevolg en priesters of andere Hooggeplaatste Baliërs; ik
besloot ze niet af te wachten, maar stapte vlug op het tempeltje toe en klom er tegen
op, waarbij de uitstekende ornamenten van het steenen onderstuk goed te pas kwamen.
Na de beide deurtjes te hebben geopend, wrong ik mij door het kleine poortje en
sloot de deurtjes weer achter mij dicht. Wat een geluk toch, mager te zijn! Een dikke
ontdekkingsreiziger zou zich nooit door den uiterst smallen doorgang hebben kunnen
wringen, afgezien nog van de potsierlijke mogelijkheid dat hij er halverwege in zou
zijn blijven steken.’

MERKWAARDIGE KRISHEFTEN.

Is dit niet juist de situatie verteld met een oog voor het humoristische van het
geval. Wat Nieuwenkamp echter bovendien vóór heeft op andere ontdekkers en
reisbeschrijvers is, dat hij het geziene ook in beeld vast kan leggen, dat hij zijn
teekenpen overal met zich voert.
En zijn wijze van werken eigent zich juist voor dergelijke ethnografische
waarnemingen. De atmosfeer, de kleur van een landschap weer te geven ligt niet op
zijn weg, bij hem zijn lijn en vorm hoofdzaak, het is het ding ‘an sich’ wat hij wil
afbeelden.
Daarom ook zijn de teekeningen der voorwerpen en de ornamentatie ervan het
gelukkigste, en de kunst der Balineezen is nu eenmaal rijk aan ornamentatie.
Een paar afbeeldingen die wij, onder vriendelijke dankzegging, hierbij afdrukken,
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toonen aan, hoe juist Nieuwenkamp de versieringen weet te snappen.
Die krisheften bijv., hij ontleedde ze en vond er den grondvorm van een kever met
dekschilden en voelhorens met buikgeledingen en pooten in terug.
Het origineel, het hoofdmotief is verwerkt met de rijke fantasie van den Oosterling,
maar men moet zelf gevoel voor versiering hebben, om dit te kunnen waardeeren
niet alleen maar ook begrijpen.
De ethnografie wordt maar al te vaak, en ten onrechte, als een kwestie van w e t e n
beschouwd en niet als eene van z i e n , want juist bij zoo vele volkstammen in Azië
en Afrika, Amerika speelt de versieringskunst een voorname rol in hun leven, bij
hunne feesten en plechtigheden, en wijst de ornamentatie van een voorwerp de plaats
van herkomst of het gebruik aan.
De andere afbeelding toont ons Balineesch koperwerk, voornamelijk voor
tempelgebruik en het is ook hieraan, dat wij Nieuwenkamp als teekenaar kunnen
waardeeren. Hij geeft ons de juistheid der vormen, niet het picturale aspect, maar
evenals zijn tekst, de nuchtere werkelijkheid, genoegelijk aanschouwd. En zoo is
zijn Bali-boek geworden tot een aangenaam reisverhaal vol wetenswaardigheden,
maar dat zijn belangrijkheid wel voornamelijk daaraan ontleent, dat de man die het
schreef, en die het teekende, een blijmoedig mensch was, die oog had voor het mooie
dat hij zag en ons die schoonheid doet meegenieten, ons op deze wijze land en volk
deed waardeeren.
R.W.P. JR.

Haagsche kunstkring.
Werken door leden.
Er zit ondanks alles, levenskracht in den Haagschen Kunstkring: deze tentoonstelling
geeft er onmiskenbaar blijk van. Hoe dikwijls hebben wij alle hoop voor de toekomst
van den Kunstkring opgegeven, het schijnt ons nu, alsof het tijdperk van verslapping
voorbij is. Dat is de algemeene indruk dien deze tentoonstelling van werken door
leden op ons maakt; de toekomst moge het bevestigen.
Hiermede is niet beweerd, dat er hier uitsluitend werken van beteekenis te vinden
waren; daar hapert nog heel wat aan; maar het ontzettende dilettantisme overheerscht
nu niet meer. Er is niets wanhopiger dan dit gedachtenlooze en gebrekkige getreuzel,
dat zoover beneden allen nuttigen en noodzakelijken arbeid staat en soms nog de
belachelijke pretentie heeft, kunst te zijn. Een eervolle plaats op deze tentoonstelling
namen drie werken van H. Luns in. Een van deze, D e v e r t o o r n d e Ve n u s , van
ouder datum dan de overige, verschilt opmerkelijk met zijn later werk: D a n a ë en
een P o r t r e t s c h e t s . Deze werken vormen de uitersten in de eigenaardige
ontwikkeling van dezen schilder, die van de Italiaansche renaissance tot het
impressionisme kwam. De waarheid schijnt ons hier in het midden te vinden en
ondanks de beteekenis die wij deze werken toekennen, schijnen zij ons te zeer
tegenovergestelde stijlcontrasten en geen rationeele ontwikkeling van een bepaalde
persoonlijkheid te vertegenwoordigen. Hef is opmerkelijk dat een schilder die zich
zoozeer verdiepte in den stijl van een Mantegna, in zijn later werk geen spoor naliet
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van den monumentalen ernst en de strenge soberheid van dezen schilder uit de
Italiaansche renaissance.
Onder de verdere inzending behooren vele stillevens. Tot het beste behoort het
subtiele stilleven van L. v. Dam van Isselt. Mej. R. Cramer gaf een reeks fijne,
aantrekkelijke etsen, G.A.H. v.d. Stok een goede aquarel D o o d e f a u n , J. Franken
enkele verdienstelijke portretten, O. Kriens een gevoelige figuurstudie, L. Bron een
fantastische aquarel: D e G r o t en Th. v. Lelyveld een sympathiek landschap.
P.C.H.
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Phil May.
Tentoonstelling bij Wed. G. Dorens & Zoon, December-Januari.
‘Chacun fait son portrait’ wordt wel eens gezegd. En zulke beeldende kunstenaars
als de kunst dienen van het beelden van typen, vervallen spoedig in dit euvel, wanneer
hun gebied van observatie niet voortdurend verruimd wordt.

Henri Monnier, de teekenaar van de petite bourgeoisie in Frankrijk gedurende het
burger-koningschap, geleek zelf naar het uiterlijk op hen, die hij zoo goed typeerde.
En zoo zijn er meer voorbeelden. Ze worden niet geleverd door de grootsten, niet
door hen met het subtielst en rijkst talent, maar door zulke begaafden, wien het succes,
verkregen door het gebruik van hun gaven, spoedig voldeed. Die niet bleven groeien
en zich verjongen door voortdurend uitkijken naar nieuwe einders, voortdurend
worstelen met nieuwe moeilijkheden.
Tot deze soort begaafden behoorde Phil May. Zoo goed als hij ook te kenschetsen
wist wat er zich aan opgemaakte vulgariteit en geestelooze genotzucht, aan armelijk
grootdoen en aperij van allerlei aard vertoont in de moderne groote stad, hij wist het
niet te zien met de oogen van iemand die er boven staat. Hij zelf is één met die
snaaksche, bruut-joviale oppervlakkige bent, die hij zoo vlot, zoo kloek, en zoo
uiterlijk-juist teekent. De wereld die zij kent, is de zijne, haar interessensfeer is de
zijne. Hij is niet zonder gevoel, als hij een trieste en povere verschijning teekent,
maar het is de sentimentaliteit zonder fond en zonder duur, die bij zijn geaardheid
de plaats inneemt van teederheid. Hij ziet het dwaze van kwalijk-zittende kleeren
zoo goed als dat van grove physionomieën, maar hij ziet zonder fantasie, en zonder
verder besef.
Een begaafd teekenaar. Voor het typeerend schetsen heeft hij een aangeboren
prachtig talent gehad; dit en dit alleen heeft hij geëxploiteerd. Hij geeft actie, kleur
en licht, in zijn beste prenten, hij drukt houdingen uit en karakteriseert typen met
een paar krassen. Niet alleen de hem het naaststaande figuren zooals de ‘Arry’, het
poenig half-heertje en zijn ‘Arriet’, de acteur van minderen rang, de sportsman van
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professie; maar ook de Yankee en de Parijzenaar te Londen, of de Engelschman te
Parijs, straatjongens, mannen, kinderen en vrouwen uit het volk, alles is er, zooals
hij het ziet, perfect. En misschien is dit de maatstaf, dien wij noodig hebben.
Bewonderen wij hem als hij een kellner in de verte teekent, die een flesch opentrekt,
duidelijk, onmiskenbaar, zonder noodig te hebben de flesch daarbij aan te duiden.
Elk vogeltje zingt zooals het gebekt is, en wij mogen het daarom een chroniqueur
met de teekenpen, als Phil May, niet euvel duiden, dat hij, zooals een
coupletten-zanger van het varietétheater met faciele boertigheid heenloopt over alle
dingen
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gelijkelijk. Ook niet dat hij luttel fantasie bezit en alleen in de betrekkelijk weinige
menschentypen, waar zijn belangstelling van privaten aard zich mee bezighoudt, de
karakteristiek geven kan, zoodat interieur noch landschap noch eenige andere scènerie
hem genoeg boeit om ze boeiend te teekenen. Wij moeten hem nemen zooals hij is,
niet denken juist aan die eischen van psychologisch typeeren, van componeeren,
waar hij de hand mee licht. Slechts zij er aan herinnerd dat deze krabbels, waarin
zich een zeldzame aanleg voor schetsmatig leven-aanduiden en veel onverdachte
humor uit, nooit het lichtende grootscheepsche en summiere hebben, dat van Forain's
teekenwerk de grootste schoonheid is. Hij teekent pittoresk, niet massaal.
Doch ik eindig niet zonder de hoop uit te spreken, dat de firma Dorens gelegenheid
en lust vinde, om eens een expositie te houden van betere Punch-teekenaars, als den
pas gestorven fantast Sambourne of den nog levenden realist Raven Hill.
C.V.

Kunst aan het volk. Tentoonstelling van smaakmisleiding.
Niets is minder waar, dan dat over de smaken niet te twisten valt, m.a.w. dat ieders
meening over schoonheid evenveel recht van bestaan zou hebben. Evenmin dat het
onderscheidingsvermogen, dat wij smaak noemen, een voorrecht zou zijn van de
meer gefortuneerden. Wij behoeven hiertoe slechts rond te zien in de groote
magazijnen, waar glaswerk, brons, luxevoorwerpen, dames-modeartikelen te krijgen
zijn voor hen, die over een ruime beurs beschikken, om ons te verbazen dat dergelijke
dure prullen nog liefhebbers vinden. Maar het schijnt zoo te zijn, de fabrikanten en
de winkeliers, die, als men ze spreekt en eens ten goede raden wil, beweren:
afhankelijk te zijn van den smaak van het publiek, zij zijn het juist, die door het
pousseeren van een of ander artikel, door de woordenrijkheid van hun personeel het
publiek leiden, die, gebruik makend van de weinige kennis van zaken en
smaakontwikkeling der koopers, het nieuwste of het duurste als het beste weten aan
te praten.
Dat de kennis des onderscheids den mensch wel degelijk bijgebracht kan worden,
dat men kan leeren zien, door verschillen op te merken tusschen goed en kwaad,
tusschen mooi en leelijk, ziedaar het standpunt, dat de Vereeniging ‘Kunst aan het
Volk’ met haar jongste tentoonstelling van ‘smaakmisleiding’ heeft ingenomen.
Hier is uitgestald wat men in den galanterie-winkel u zal aanprijzen als up-to-date,
als modern zelfs, en niet alleen eenvoudige, maar ook zeer kostbare voorwerpen, die
echter door hun onlogischen bouw, door hun verkeerd materiaal-gebruik, door
ondoelmatigheid, aantoonen, dat onbenul en effectbejag in deze de leiding gehad
hebben.
In deze gruwelkamers, want het zijn verschillende afdeelingen, zagen wij kandelaars
van gesmeed ijzer, nijdig en puntig en met den besten wil niet aan te vatten, zonder
zich te prikken; lakstempels, waarvan de kop, het ‘handvatsel’, noch in de holte der
hand, noch tusschen vinger en duim te vatten is; kleedingstukken die niet te dragen
zijn, zonder eerst de teenen tot een punt geknepen of de buik kunstmatig weggewerkt
te hebben.
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Dit zijn beslist tekortkomingen tegen de bruikbaarheid, die men zich echter
ondoordacht getroost; doch ook tegen het materiaal wordt meermalen gezondigd, al
zijn wij daar al zoo aan gewend, dat wij er niets vreemds in zien. Een waschtafel
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van imitatie-eiken of -mahonie, met imitatie-marmer blad; behangsels van imitatie-leer
of -doek; boekbanden van imitatie-leer of -linnen; beelden van imitatie-brons, - wij
denken haast niet meer aan al de imitaties, die ons omringen. In de groep van onjuiste
versiering en plaatsing der versiering zal menigeen eveneens niets kwaads vermoeden.
Ook in deze zijn wij nu eenmaal gewend ornamenten te zien zitten op plaatsen, waar
zij volgens de logica niet thuis behooren, of datgene versierd te zien wat juist geen
extra-verfraaiing noodig had.
Maar, zooals ik zeide, wij weten met vele van die dingen nu eenmaal niet beter of
het hoort zoo; wij hebben in onze dagelijksche omgeving zooveel dergelijke zaken,
waaraan dikwijls familie-herinneringen verbonden zijn en die wij zoolang reeds om
ons heen hebben, dat wij er niets vreemds of storends in ontdekken. Ik kan mij dan
voorstellen, dat een ietwat nauwgezet bezoeker dezer tentoonstelling in een zeer
verdrietige stemming huiswaarts keert, nu hij weet dat zijn inktpot, zijn vouwbeen,
zijn lamp, zijn stoelen, ja, het meerendeel van zijn huisraad, waaraan hij is gehecht,
uit den booze is.

AANPLAKBILJET VAN R.N. ROLAND HOLST.

Maar ondanks die ontmoediging zal hij er toch hebben leeren zien, dat is: opmerken.
Bij het kunstnaaldwerk zal hij hebben leeren waardeeren de versiersels die het
landvolk van Hongarije en Roemenië op de kleederen draagt, zal hij iets gevoeld
hebben voor den voornamen adel van kleedij der Atjehers, en zich zijn eigen
colbertjasje toch wel een weinigje geschaamd hebben, ook bij die voorwerpen van
oude nijverheidskunst zal hij nu wel iets meer ontdekt hebben dan dat het curieuse
antiquiteiten waren, en onze nieuwe kunstnijverheid, men moge ze nog wat arm aan
versiering vinden, logica is er in de meeste gevallen aan te waardeeren, en met de
bruikbaarheid is doorgaans rekening gehouden.
Ook de kunst van het boek vond, in goed en slecht, een plaats op deze
tentoonstelling en zelfs de kunst van de straat, het aanplakbillet is hier niet vergeten.
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Alleen, bij deze rubriek waren de heel leelijke billetten, die langs heeren straten
tot dusverre nog de overhand hebben, niet aanwezig. Onder de goede voorbeelden
zagen
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wij ook die welke Roland Holst voor ‘Het Tooneel’ op steen teekende. En inderdaad
wij kunnen ons de aanwezigheid van deze zeer goed begrijpen. Immers in de historie
van het aanplakbiljet, dat afwisselend tijden van bloei en van verval, van miskenning
en algemeene belangstelling gekend heeft, zijn deze affiches voor ‘Het Tooneel’
weer een stap in de goede richting.
Nadat wij in lang niets van hem gezïen hadden, verblijdde Roland Holst ons met
zijn Marsyas-platen en later met zijn Lucifer. Vooral zijn ééne Marsyas-plaat met
het figuurtje van den faun aan den bron, is als aanplakbillet uitstekend, mooi van
evenwicht en verdeeling der letters, rustig (ondanks de detailleering) in de
tegenstelling van wit en zwart; maar ook het figuurtje zelf is voortreffelijk en doet
in Holst de habiliteit van den steenteekenaar bewonderen.
Ook zijn ‘Lucifer-plakkaat’ mogen wij als een aanwinst in onze affiche-kunst
begroeten, het zit goed in elkaar. De letters zijn goed en staan waar ze wezen moeten.
Moge onze tooneeldirec;ies op die wijze voortgaan; ook de Hagespelers deden
o.a. hun Hamlet door een zeer decoratief billet van Hahn aankondigen, dat helaas op
deze tentoonstelling ontbreekt. Wel zagen wij er enkele oude bekenden terug als
Hart-Nibbrig's Simplex, één der eerste in de goede richting. Ja, ook in deze heerscht
smaakmisleiding, vraagt het onze steendrukkers maar eens; het is heusch niet
overbodig dat er op gewezen wordt.
Of het succes zal hebben, of de koopers met meer oordeel zullen koopen, of de
fabrikanten en winkeliers hunne gedachten ook eens zullen laten gaan over wat zij
maken en in hunne winkels hebben? Wij willen het hopen, maar in ieder geval is
zoo'n tentoonstelling wel een kleine opfrissching en dat werd tijd.
R.W.P. JR.

Kunsthandel Schüller Simplicissimus.
De teekenaars van dit Munchener weekblad zijn overbekend. Maar onder hen neemt
O. Gulbransson een zeer bijzondere plaats in. Het meest nadert hij, in opvatting
zoowel als uitvoering, den scherp satirieken Th. Th. Heine. Ook bij Gulbransson is
de spot het hoofdelement van zijn kunst; die drijft hem tot de grilligste voorstellingen,
de dolste wendingen van naïviteit en satire en de ongebondenste vormen. Maar meer
dan Heine zoekt hij uitdrukkelijke verfijning en de grootste soberheid in zijn
uitdrukkingsmiddelen te bereiken, zonder zijn zin voor het groteske er bij in te boeten.
Zelfs in de grilligste spiraalwendingen van zijn lijn, ja dan soms het meest, komt
de technische verfijning en sierlijkheid van dezen aartsspotter het best uit. Heine is
meer dan hij de directe aanvaller, zijn karakteristiek is reëeler, minder grotesk, hij
wil voor alles een bepaald doel treffen, puntig en venijnig. Gulbransson solt met zijn
sujetten, hij blaast ze op als windzakken, laat ze neerploffen en martelt ze tot
levenlooze marionetten. Heine is de verpersoonlijkte vijand van den Pruisischen
beamtentrots, het starre militarisme en den hollen burgerlijken eigenwaan van groot
en klein. Hij haat het gemoedelijk plompe van zijn ras, het oer-duitsche in alle lagen
en standen, Het verschrompelt onder zijn spot en hij beeldt het uit in den meest
suggereerden vorm, tot het een zelfstandige, reëele bestaans-mogelijkheid verkrijgt.
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Het karakter van Gulbransson komt het best uit in zijn Galerie berühmter
Zeitgenossen.
Onder de nieuweren behoort de teekenaar Pascin, eenigszins overeenkomstig met
Raffaelli, den bekenden Franschen schilder en teekenaar.
P.C.H.
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‘STADHUIS TE OUDENAERDE’ NAAR DE ETS VAN J A M E S E N S O R
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James Ensor, door Ary Delen.
Voor Max Elskamp.

I.
Zij, die het beleefd hebben, spreken er nog over als over een rumoerigen tijd....
Na een eerste periode in de Vlaamsche schilderkunst, n.l. van 1830 af tot ongeveer
1850 toe, die het tooneel geweest was van een eenigszins gemakkelijk te leveren
strijd van de romantiekers tegen het slappe kamp der kwijnende, bloedelooze
volgelingen van den Franschman David, streng-vervelend en koud-ongevoelig,
brachten de daarop volgende jaren de meer burgerlijke kunst van de realistische
genre-schildering, weldra evolueerend in het naturalisme, zoekend, met een meer
rechtstreeksche observatie, zijn voedsel vooral in het landschap, in de schoonheid
van de natuur op zich zelf.
Toen daagde ± 1880 - roemruchtige tijd in de geschiedenis der beeldende en
literaire kunsten in alle landen - de vierde periode, voortlevend weliswaar op de
overwinningen van de vroegere bewegingen, maar trachtend vooral naar een fijnere,
dieper gaande ontleding van het licht, naar de juiste noteering van de atmosfeer der
dingen. Zonder strijd echter zou deze vernieuwing in de kunstbeschouwingen zich
niet verwezenlijken. Geen enkele artistieke omwenteling, geen stormloop van jonge,
geestdriftige vernieuwers tegen de vóór hen algemeen gangbare princiepen,
veroorzaakte meer rumoer, wekte meer opstand, en was meer het voorwerp van den
haat en den spot der konservatieve massa, dan deze algemeene kunstevolutie.
Het was een superbe tijd! Een periode van wild-rameiend leven, van heroischen
strijd, van woesten stormloop, van onbarmhartig gegeesel! Men ontzag niets en
niemand! Met vreugde viel men de schansen aan van den gevestigden sleur en van
de burgerlijke gewoonte, en onder 't gejubel der vermetele, fiere, strijdlustige, jonge
bende, stortte de vermolmde vesting der verouderde esthetica langzamerhand in
elkaar. De plutokratie van de akademische pontiefen voelde zich den moed ontzinken
bij dezen regen van raak-treffende vuistslagen; de treurige ironie der machtelooze
parade-goden van het officiëele kunstgeploeter stokte tot een erbarmelijk gestamel,
en de ellendige slenter der oude soepen, afkrabsels en sauzen verbleekte bij het
alles-verblindende licht van het jonge impressionnisme.
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JAMES ENSOR.

Het was vooreerst de kunstkring L ' E s s o r , die ten jare 1882 te Brussel een
tentoonstelling opende, waardoor in de toenmalige kunstwereld het vuur aan de lont
werd ge-
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stoken, en dit wel door het bijtreden van een groep jongere elementen, welke aan
bedoelde tentoonstelling alvast het onloochenbaar karakter van een oorlogsverklaring
gaven. James Ensor - want hij was het, op wien de wrevel en de hoon van het
aamborstig rakalje het drukst waren neergekomen, na in den kring L a C h r y s a l i d e ,
waarvan kunstenaars als Félicien Rops, Louis Artan, Dubois, Pericles Pantazis, e.a.
deel maakten, eenige, en vast niet van de minste zijner doeken te hebben
tentoongesteld, veropenbaarde er zich plots als de schilder van wonderbare
lichteffekten. Daar, op die tentoonstelling van L ' E s s o r n.l., hing o.a. N a m i d d a g
t e O o s t e n d e (1881); twee dames in een burgerlijk gemeubeld vertrek, met in
den achtergrond een marmeren schoorsteenmantel. Er hangt in die kamer een
ijl-blauwe schemer, als een door gefilterd licht doorschenen rook; de atmosfeer is er
eene van kalmte en vredige namiddagrust, in een gesloten kamer, waar de geruchten
van buiten doezelend neerzijgen, en zoetjes verklinken in het gezifte stofgoud van
het schuifelend licht. Het is een mengeling van klaarheid en donkerte, plotse
lichtvlekken en groezelend duister. Hier was de wonderbare werking van het
zonnelicht onleed tot in zijn minste effekten, samenwerkend tot de impressie van
deze bizondere atmosfeer. De bonte veelkleurigheid van het interieur is er getemperd
tot een doffe harmonie. Het metaal van den haard, het koper van de hanglamp, de
gebarioleerde tinten van het vloerkleed, alles smelt samen tot een delikate rust,
ofschoon geen enkele kleur hare waarde verliest. De algemeene tonaliteit is alleen
verfijnd door de uitzonderlijke juistheid en gevoeligheid der vizie.
Dit werk, dat bepaald afbrak met allen sleur, en getuigde van een supreme
verachting bij den schilder voor alle akademische stelseltjes, regeltjes en
voorschriftjes, was als een beleediging, als een kaakslag voor de vijanden der nieuwe
richting, welke onthutst en verontwaardigd, lucht gaven aan hun ergernis.
Weldra echter bleek de jongste school niet meer te kunnen aarden in L ' E s s o r ,
feitelijk een midden waar vernieuwers en konservatieven zich vermengden. De
onvermijdelijke scheuring had weldra plaats. De kring L e s X X werd gesticht, en
deze gebeurtenis was dan ook van de grootste beteekenis voor de dingen die gebeuren
zouden. Hier schaarden zich bijeen tot den strijd schilders als James Ensor, Theo
van Rysselberghe, Fernand Khnopff, Willy Finch, Dario de Regoyos, Pericles
Pantazis, Willem Vogels, Rud. Wijtsman, Piet Verhaert, Jan Delvin, Theodoor
Verstraete e.a. benevens een drietal beeldhouwers, waaronder Jef Lambeaux. Er
zouden jaarlijksche tentoonstellingen plaats hebben, waarop tevens zouden worden
uitgenoodigd kunstenaars met reeds gevestigde faam, te kiezen tusschen degene,
wier kunst ‘een fier, vrij en nog strijdhaftig karakter’ droeg. Tusschen de
uitgenoodigden op de 1ste tentoonstelling, die n.l. van 1884, bevonden zich Jozef
Israëls, Félicien Rops, Jan Stobbaerts, Jaap Maris en Auguste Rodin.
Door deze splitsing nu, was men er in gelukt een zuiver standpunt in te nemen,
waardoor de jonge groep zich duidelijk scheiden kon uit den warboel van talenten
en halftalenten, waarvan sommige vast niet van beteekenis ontbloot waren geweest,
maar die, om verschillende redenen - 't zij uit ontzetting tegenover de brutaliteit
waarmeê het lang aanbeden ideaal, en de tot op den draad versleten techniek door
de jongeren bevochten werden, 't zij ook omdat hun veerkracht verlamd was door
den hoogmoed, de zelfvoldaanheid en de gewoonte - zich langzaam door de
gemakkelijke rust van den slenter hadden laten verslappen en verstompen.
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Een frissche wind van nieuw leven ging de kunstprinciepen verjongen en
versterken. De natuur en de dingen werden in hun atmosferische gedaante bezien en
weergegeven, niet meer onder het willekeurig, eigendommelijk licht der Antwerpsche
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‘Zwarte School’ en der armzalige akademische literatuurschildering, maar in den
vollen rijkdom van de zuivere tonen van het prisma. Het was de veropenbaring van
een nieuw geslacht, bezield met een zuiver en grooter levensinzicht, gesterkt door
een zuiverder en krachtiger bloed; een geslacht van ontvankelijke en gevoelige
kunstenaars, met subtieler oog en meer verfijnd waarnemings-vermogen, en welke
door het sublieme voorbeeld der groote fransche impressionnisten, Manet, Monet,
Renoir, Degaz, C. Pissaro, Sisley, e.a. tot een vaste kunstovertuiging waren gekomen,
door zorgvuldig en ijverig zoeken deze zekerheid hadden verworven, dat het licht,
dat om de dingen der natuur hangt, niet weer te geven is met wit of grijs, of nog
minder met zwart, maar door de gewetensvolle en gevoelige ontleding der
atmosferische tonen.

DE LAMPENIST, 1880.
(EIGENDOM VAN HET KONINKLIJK MUSEUM TE BRUSSEL).

Zeer opmerkelijk is het, en weinigen of zelfs geen kunsthistorici schijnen het tot
nu toe te hebben opgemerkt, dat niet zoozeer de beweging tot vernieuwing der
Vlaamsche schilderkunst, voortsproot uit die der Fransche impressionnisten, maar
dat de Vlamingen nog meer aandacht gingen wijden aan het sublieme werk van hun
grooten voorganger Hendrik de Braekeleer, wiens voorbeeld voor heel de latere
kunstplejade van een onschatbare beteekenis is geweest. Lang vóór Signac en Seurat
de wereld verbaasden met hun pointillisme, paste deze schilder, van huis uit een
kunstenaar van ontzaglijk kunnen en van uiterst kostbare hoedanigheden, die techniek
toe in zijn werk, waar zij hem een middel werd tot verbeelding van de meest delikate
verschijnsels van licht en kleur.
Het dient ook gezeid - en dit om der wille van de lieve waarheid - dat gezegde
omwenteling in de kunstinzichten niet alleen en uitsluitend bewerkt werd door L e s
X X (ofschoon deze kring het eerst het vuur opende), maar dat ook te Antwerpen de
gemoederen werden wakker geschud door vereenigingen als L ' A r t I n d é p e n d a n t ,
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L ' A s s o c i a t i o n p o u r l ' A r t , A z e i c k c a n en L e s 1 3 , welke de toenmaals
meest revolutionnaire krachten in zich vereenigden. Later nog, toen de meeste van
deze kringen i h r e S c h u l d i g k e i t g e t h a n h a t -
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t e n en verdwenen waren, bereikte de beweging (die, het weze terloops gezeid, zeer,
zéér veel te danken had aan haren woordvoerder Henry van de Velde), haren hoogsten
bloei in de door Octave Maus geleide Brusselsche vereeniging L a L i b r e
Esthétique.

BURGERSALON,

1881.

De meeste van deze cenakels hebben er - de eene al wat meer dan de andere - toe
bijgedragen om Ensor de plaats te doen verkrijgen die hij verdiende, hoe machtig
ook de tegenstand was door de konservatieven uitgeoefend. Want hij vooral was de
persoonlijkste van allen gebleken; zijn visie was de meest buitengewone en tevens
de diepste. Deze uitzonderlijke, zeldzaam begaafde samensteller van weelderige
licht- en kleursymfoniën, stalde in zijn werk uit een overvloed van zinnelijke
gevoelens, een wonderen rijkdom van schitterenden praal, in afwachting dat zijn
kompleks temperament hem drijven zou tot de verbijsterende, maar bijna geniale
uitdrukking van de meest bijtende satire en van den meest superieuren haat.

II.
Een buitengewoon mensch! Dadelijk valt het op, zelfs bij de meest vluchtige
kennismaking, dit uitzonderlijke, dit eigenaardig-aantrekkelijke van het bizondere
temperament. Al vast een zeer sympathieke verschijning, die groote, donkere, kalme,
flegmatische man, met zijn bleeke, matte gelaatskleur, wonder harmonizeerend met
de zachte weelde der eens gitzwarte, nu hier en daar reeds zilvergrijze haren van
lokken en baard, en waarin de groote, fluweelzwarte oogen, boven den sierlijk-fijnen
maar krachtigen neus, nu eens met een ietwat moede zachtheid streelen, om plots
daarop te tintelen van moeilijk bedwongen spotlust.
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In zijn geheel genomen is het uiterlijke van dezen kunstenaar in zoo innig verband
met zijn karakter en met den aard zijner kunst, als wel zelden bij eenig modern artist
zal worden aangetroffen. Een uiterste teergevoeligheid in het weergeven van de
geziene dingen, een liefderijke nauwgezetheid in het behandelen zijner onderwerpen,
een subtiele fantazie bij het doorgronden der werkelijkheid, maar ook een uitbundig-
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dolle, satanische, ongenadig striemende ironie in zijn haat voor plat-burgerlijke,
waanwijze banaliteit, dit alles vinden wij in zijn uiteenloopenden arbeid terug, zooals
wij het hebben opgemerkt in zijn fyzische verschijning. Deze harmonische
overeenkomst zal bij verdere verklaring van zijn werk nog duidelijker blijken.
Een wonderlijke bizonderheid, zeker wel het vermelden waard, is deze, dat n.l.
die veelzijdige geaardheid van Ensor's karakter van een atavistische soort is. Zijn
vader was - zooals de naam het trouwens uitwijst - een Engelschman, en van hem
erfde hij den flegmatischen, koelen spot, de ongenadige s a t i r e à f r o i d welke
hij in meerdere zijner werken, schilderijen, teekeningen en etsen heeft uitgedrukt.
In hem leeft voort iets van den onmeedoogenden, wreeden, burlesken humor van
een Gillray, een Rowlandson, een Cruikshank, of van een Swift. Zijn moeder
daarentegen was een Vlaamsche, en zij gaf hem de liefde voor de kleurige
werkelijkheid, den zin voor levendige weelde. En om beurt komen die verschillende,
soms antipodische strekkingen van zijn karakter aan het woord, en krijgt zijn werk
de hevige lichtsterkte van een Turner, de weelderige voornaamheid van een Hals,
de sappige rijkheid van een Jordaens, de vizionaire fantasie van een Jeronimus Bosch,
of de vlijmende spotzucht van een der bovengenoemde karikaturisten.

KINDEREN AAN DE WASCHTAFEL,

1886.

Te Oostende, de weelderige kosmopolitische badstad der Vlaamsche zeekust,
woont James Ensor sinds zijne geboorte (13 April 1860), in een winkel waar schelpen
en kinkhorens, als de zoogenaamde ‘souvenirs d'Ostende’ aan den man worden
gebracht. Daar, in die omgeving, ontwikkelde zich onbewust zijn aangeboren zin
voor kleur, en als kleine jongen reeds, zoo verhaalde de fransch-schrijvende Belg
Louis Delattre*), leerde hij bij Kate Moustache, de waardin van een zeemanskroeg
uit de buurt, de fantastische potsierlijkheid kennen van de wonderlijk ekspressieve
of raar onnoozele vastenavondmaskers.
*) L a P l u m e , 15 December 1898.
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Van 1877 tot 1880 volgt hij de lessen van de Kunstakademie te Brussel, waar hij,
niettegenstaande zijn weinig opgaan in de leerstelsels zijner professoren, zelfs een
zoo-
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genaamden ‘s e c o n d p r i x d'a p r e s l a t ê t e a n t i q u e ’ behaalde! Van hetgeen
hem de aan hun stokpaard-princiepen hardnekkig vasthoudende leeraars getracht
hebben in te pompen tijdens die drie jaren, is bij Ensor zeker geen spoor overgebleven.
Met een onvergelijkelijke juistheid hekelde hij trouwens het onderwijs van die
zelfgenoegzame dikbuiken der Akademie, in een monoloog, door Emile Verhaeren
opgenomen in zijn boek over den schilder*). Want Ensor heeft ook schrijverstalent,
en in menig artikel heeft hij door bijtenden spot zijn talrijke vijanden kostelijk over
den hekel gehaald.
Nu heeft deze eenzelvige man zich, sinds jaren reeds, teruggetrokken in zijn
eenzaamheid, te Oostende, waar hij op een der hoogste kamers van zijn huis in de
Vlaanderenstraat zijn atelier heeft ingericht. Daar leeft hij zijn zonderling, eentonig
leven, te midden van een disparaten rommel van doodshoofden, kinkhorens, vazen
en kommen, boeken en kleurige lompen, en een overvloed van maskers, stapels etsen,
teekeningen en lijsten. Zijn schilderijen zijn nauwelijks zichtbaar, opgerold in hoeken
en kanten geborgen, onder een dikke stoflaag begraven, uit welke vergetelheid zij
slechts zelden, nu en dan ter gelegenheid van een tentoonstelling of een bezoek, in
het daglicht komen, om al hun pracht en weelderigen kleurenrijkdom te doen opleven.
Daar gaan voor hem de dagen voorbij in bijna grauwe eentonigheid. Buiten rumoert,
tijdens het seizoen, het leven der weeldestad, in een eeuwige begeerte naar goud en
genot.

III.
Van alle schilders, die het in deze eeuw mochten brengen tot een zekere, heusche
beroemdheid, is Ensor zeker wel een van die uiterst zeldzame, welke zoo vroeg reeds,
n.l. van hun allereerste debuut, voor den dag kwamen met werk, dat waarlijk zonder
de minste overdrijving voor meesterlijk kon doorgaan, een van die waarop terecht
zou toepasselijk zijn, het gekende ‘e t p o u r l e u r s c o u p s d ' e s s a i i l s f o n t
d e s c o u p s d e m a î t r e ’. Want dat er in hem stak een kunstenaar van uiterst
ongewone kwaliteiten, een rasschilder op en top, zal zeker niemand loochenen, welke
eens mocht bewonderen dit prachtstuk van echte, levende, degelijk-doorvoelde
schilderkunst, die heerlijke Lampenist n.l. (toebehoorend aan het Muzeum te Brussel)
en wie daarbij dan bedenkt, dat dit superbe werk dagteekent van 1880, dat het dus
werk is van een twintigjarige, die pas met een fiere verachting den brui had gegeven
aan de duffe, kwalijk naar den dood riekende schilderwijze van de bonzen der
Brusselsche Akademie.
De eenvoud van den opzet van dit onvergetelijke werk maakt het grootsch. Een
kleine jongen, in 't zwart gekleed, vult, recht staande tegen een grijzen muur als
achtergrond, de heele lengte van het schilderij. De zwarte pet scheef over de oogen
getrokken, bekijkt hij den koperen stallantaren, welke hij in de handen houdt, gereed
om hem open te draaien. Naast hem een eenvoudige stoel met een gewone, grove,
glazen lamp er op. Simpeler van opzet kon het voorzeker niet; maar het onderwerp
zelf is hier van ondergeschikt belang, en de kleur beheerscht het geheele werk. Zij
alleen vraagt alle aandacht, en er bestaan dan ook bij mijn weet, heel weinig
*) Emile Verhaeren. J a m e s E n s o r . G. van Oest & Co., Bruxelles, 1908.
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schilderijen, waar met zulken eenvoud van koloriet toch zooveel werd bereikt. Evenals
de meeste werken van dien tijd, is deze L a m p e n i s t uitgevoerd grootendeels met
het paletmes, vol in de verf, breed en dik gesmeerd, techniek, die hij later weer zou
opgeven en verwisselen tegen die van het penseel.
Maar reeds vóór dien tijd had Ensor belangrijk of, op zijn allerminst genomen,
veelbelovend werk geleverd. Reeds in 1879 was er een Z e l f p o r t r e t , en nog op
de Akademie voltooide hij twee samenstellingen:

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 21

167
J u d a s d e z i l v e r l i n g e n i n d e n t e m p e l s m i j t e n d en O r e s t e s d o o r
d e F u r i ë n v e r v o l g d . Ook daar reeds kon men opmerken een zeer bijzondere
opvatting van kleur en licht.
Want hetgeen wel de grondslag vormt van Ensor's kunst is n.l. dit, dat de kleur
der dingen, in hare gedurige schakeeringen onder de werking van het licht zijn eenige
bekommernis is. De lijn en de vorm? Ziehier hoe hij zelf daaromtrent zijn meening
heeft uitgedrukt:
‘La ligne correcte ne peut inspirer de sentiments élevés. Elle ne demande aucun
sacrifice, aucune combinaison profonde. Ennemie du génie, elle ne peut exprimer la
passion, l'inquiétude, la lutte, la douleur, l'enthousiasme, sentiments si beaux et si
grands, ni aucun grand parti pris, son triomphe est stupide, elle a l'approbation des
esprits superficiels et bornés, elle représente le féminin.’

VLAANDERSCHE STRAAT TE OOSTENDE,

1881.

En elders nog:
‘La vision se modifie en observant. La première vision, celle du vulgaire, c'est la
ligne simple, sèche, sans recherche de couleur. La seconde période, c'est celle où
l'oeil plus exercé discerne les valeurs des tons et leurs délicatesses: celle-ci est déjà
moins comprise du vulgaire. La dernière est celle où l'artiste voit les subtilités et les
jeux multiples de la lumière, ses plans, ses gravitations. Ces recherches progressives
modifient la vision primitive et la ligne souffre et devient secondaire. Cette vision
sera peu comprise. Le vulgaire ne discernera que désordre, chaos, incorrection. Et
ainsi l'art a évolué depuis la ligne du gothique à travers la couleur et le mouvement
de la Renaissance, pour arriver à la lumière moderne!’
Beter dan het in dit simpele, rake, konkrete credo is uitgedrukt, zou ik Ensor's
opvatting niet kunnen belichamen.
Deze princiepen zijn ook in zijn werk streng toegepast; de lijn is de kleur zelve
geworden, zij is opgeslorpt door de kleur en vooral door het licht. ‘L e s
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d é f o r m a t i o n s q u e l a l u m i è r e f a i t s u b i r à l a l i g n e ’, ziedaar waarop
hij zich volgens eigen verklaring steeds heeft toegelegd. Zijne teekening bestaat
alleen uit de juiste waardegamma's der tonen, uit de speling van licht en schaduw,
en niet uit de strenge, net afgeteekende, maar onnatuurlijke, droog geslepen omtrek
der voorwerpen. Want het komt er immers niet op aan de voorwerpen weer te geven,
zooals onze rede zegt, dat zij in werkelijkheid zijn, maar wel zooals zij zich voordoen
aan het oog van den toeschouwer, in het eeuwig
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OESTERS,

1882. EIGENDOM VAN HET MUSEUM VOOR SCHOONE KUNSTEN TE ANTWERPEN.

wisselend en vervormend spel van het licht.
Zooals ik het hooger zei, heeft James Ensor een buitengewoon prachtig debuut
gehad. Waar andere kunstenaars meestal op rijperen leeftijd tot den vollen bloei van
hun kracht geraken, leverde hij van 1880 tot 1885 wellicht zijn mooiste werk. Het
is alsof hij tijdens die jaren zijn volle macht ontplooide, door een overvloedige
produktie, op spot en kleineering antwoordend met het eene meesterwerk na het
andere. Met een superben moed zette hij zijn weg voort, met diepe bewustheid van
zijn kunnen, met volle, vaste zekerheid. Hij was er in eens, groot en geweldig, en
van de jaren 1880 tot '87 toe, werkte hij met een zeldzame heftigheid, leverde hij in
dien tijd meer dan wie hem slechts ten halve kent, ooit bevroeden mocht.
De tentoonstelling van L ' E s s o r (1883) veropenbaarde den L a m p e n i s t (later
in 1884 nog tentoongesteld in L e s X X ), zijn Z i e k e n L u i s b o s c h b i j ' t
V u u r , (1882, Muzeum van Oostende), een aangrijpend stuk leven, dramatisch in
zijn alledaagsche werkelijkheid. Van 1882 waren ook de T r e u r e n d e D a m e , de
D a m e m e t d e n b l a u w e n d o e k en de O e s t e r e e t s t e r (verz. Dr. A.
Lambotte, Antwerpen). Van het eerste gaat uit een indruk van angstige onrust. Een
niet uitgesproken, maar licht te bevroeden drama, uitgedrukt door de somberheid
van het gesloten vertrek met de neergelaten gordijnen, door de strakke lijnen der
bemeubeling, door het donkere, onder de smart neergezonken lichaam op het bed,
met één woord door de ik weet niet welke geheimzinnige atmosfeer van bedruktheid,
die hier alles omgeeft en doordringt.
En dan...oh! telkens als de gelegenheid zich
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DOODE HAAN

1894. EIGENDOM VAN DEN HEER DR. J.W.H. LEURING. 'S GRAVENHAGE.

aanbiedt, kan ik niet verzuimen mijn oogen het feest te gunnen, dat het aanschouwen
biedt van deze D a m e m e t d e n b l a u w e n d o e k ! Dit blauw vooral is
onvergetelijk, en 't is wis en drie van hém, en van hem alléén! Géén doet hem dit na!
Wat een genot moet het hem geweest zijn zoo'n kleur te behandelen! En hoe heerlijk
leeft zij op die vlek, tegen het donkerder gedeelte van de kleeding, en tegen het rustig
bleeke van het kalme, vriendelijke gelaat.... Een meesterstuk! En een van de
zeldzaamste!
Maar een werk, dat voorzeker blijven zal als een van die verschijningen, die in de
kunstevolutie van dezen tijd niet onopgemerkt zullen voorbij gaan, is de
O e s t e r e e t s t e r ; geweigerd in 1882 voor de Driejaarlijksche Tentoonstelling te
Antwerpen, in 1883 eveneens in L ' E s s o r , maar in 1886 glorieus verschijnende in
L e s X X . 't Is heusch wel jammer, dat dit buitengewone werk niet voorkwam op
de onlangs gesloten tentoonstelling van Ensor's werken in den Rotterdamschen
Kunstkring. Men hadde zich ook in Holland kunnen vergewissen van de beteekenis
van dit schilderij, dat, om zoo te zeggen, de meest volledige samenvatting is van
Ensor's ideaal. Hier is het licht overal de baas! Met zijn oneindige effekten heeft de
schilder gewoekerd, en 't is een orgie, een bacchanaal van kleur geworden, waar de
glanzen van glazen, flesschen en borden, het blanke met blauwen weerschijn bespatte
tafelkleed, het warme bruin der meubels, het vlammende rood van een boekband,
het malsche, frissche vleesch van handen en ge-
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laat feestvieren met het alles overwinnende, klare, franke licht.

VROUW MET WIPNEUSJE,

1879.

Een werk, ook dagteekenend van 1881, en getiteld B i n n e n h u i s (verz. F. Franck,
Antwerpen) wou ik roemen als een van de meest harmonische kleur- en lichtfestijnen.
Een burgersalon in al zijn banaliteit, evenals in het hooger aangehaalde stuk
N a m i d d a g t e O o s t e n d e , een met tapijten en gewone mahoniehouten meubels
gestoffeerd vertrek, waarin bij een tafel twee vrouwen zitten te naaien. Het licht
sijpelt binnen langs de half opengeschoven, zwaar donkere draperijen, schuifelt langs
stoelen en meubels, waar het tintelende vlekken legt, vervormend lijnen en omtrekken,
doezelt in de spiegels, speelt met het goud der lijsten en met het metaal der lamp,
juicht met het rood en het blauw en het paarsch van 't bloemige vloerkleed. Hier weer
is het de atmosfeer, die de stemming maakt, en ook in dit werk zoeke men niets
anders dan hetgeen Ensor er werkelijk bedoeld heeft: een vizueele aandoening.
Het kon wel moeilijk anders, of deze schilder, die zich zoo door kleur en licht liet
in beslag nemen, moest zich onvermijdelijk en onweerstaanbaar aangetrokken voelen
tot het behandelen van stillevens. Men bekijke dezen D o o d e n H a a n (1896, verz.
Dr. J.W.H. Leuring, Den Haag), wiens helkleurig gevederte tegen den witten
achtergrond als een stroom van ruizelend licht neervalt. En dien R o g (1880), wat
een kleurgenot dit paarlemoeren lillend vleesch; hoe weergaloos knap is hier
weergegeven het kwabbige van dit slijmerige, monsterachtige beest! En ook, die
O e s t e r s (1882, Muzeum van Antwerpen). De werkelijkheid, die hij hier te genieten
geeft, is wel eene van zeer superieur allooi. Zij bestaat uit een harmonie van tinten,
uitdrukking van vreugde om de schoonheid van het licht- en kleurenschouwspel.
Hoe zinnelijk deze schildertrant, hoe sappig, en..... hoe oorspronkelijk!
Wat zijn ook zijn talrijke C h i n e e z e r i j e n , als dit eene groote van 1880, (uit
de verzameling van den heer Dr. A. Lambotte, te Antwerpen), telkens een
verrukkelijke oogenlust! Met welke oneindige liefde, met welke teerheid, welk
fijnzinnig kleurengevoel, maar met welke soberheid tevens, werd elk detail behandeld!
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En Ensor's portretten! Want deze zijn zeker niet het minste gedeelte van zijn
veelomvattenden arbeid, en ik weet er meer dan één, dat gelden kan als een kostelijk
voorwerp van schoonheid. Benevens de tallooze zelfportretten, geteekende en
geschilderde, maakte Ensor de konterfeitsels van zijne vrienden, Théo Hannon, Willy
Finch, Emile Verhaeren, Eugène de Molder, Dario de Regoyos, van Mevrouw A.
Lambotte, van zijn moeder, van zijn vader, en ontelbare koppen en portretstudies,
niet van de minste. Want ....oh! die onvergetelijke V r o u w m e t
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h e t w i p n e u s j e ! Nog ouder dan den L a m p e n i s t , en wel van 1879! Een stuk
schilderwerk van weergalooze handigheid, van overbluffende knapheid, en van
treffend realisme tevens!

VERBAZING VAN HET MASKER WOUSE,

1889.

Een andere, haast geheel afzonderlijke zijde van Ensor's schilderstalent mag ik
niet onbesproken laten: zijn maskers! Hier wordt het karakter van zijn kunst van een
wrange, woeste wreedheid. Wat een grondeloos pessimism vermocht hij hier in beeld
te brengen! De triestige vreugde der menschen in al hare pijnlijke gekheid en
hopelooze potsierlijkheid. Vreeselijk als een nachtmerrie, uitdrukking van de ijselijkste
zieletormenten, treurnis omhuld met de barokke veelkleurigheid van roesdronkene,
lamentabele pret. ... Die M a s k e r s v o o r d e n D o o d (1888, verz. Ern. Rousseau,
Brussel).... Geen grappigheid is het, geen vroolijkheid, geen blijde humor.... 't Is de
weemoed der ellende, vertrokken tot een grotesken grijns; de snerpende triestheid,
die zich tracht te vergeten in een burlesk gegrinnik; de krauwende woede omgezet
in een makaberen doodendans; de Dood zelf meehuilend, omhangen met de piteuze
lompen van een zot ten, maar luguberen karnaval. Ensor heeft in deze droef-dwaze
wereld geleefd en heeft er uit meegebracht, griezelige hallucinaties van een
ontzettende werkelijkheid. Elk schilderij van dezen aard is als een bladzijde uit een
grauwelijke geschiedenis van de chimerische dwaasheid der menschheid. Zoo in de
Ve r b a z i n g v a n h e t m a s k e r Wo u z e (1889), zoo in de S k e l e t t e n e n
M a s k e r s (1905, verz. Dr. A. Lambotte, Antwerpen), in de M a s k e r s m e t d e
S c h i l d p a d (1894), in het Tw e e g e v e c h t d e r M a s k e r s (1896, verz. Ern.
Rousseau, Brussel). Zoo ook in de S k e l e t t e n d i e z i c h w i l l e n w a r m e n
(1889, verz. L. de Lantsheere, Brussel), armzalige, hartbrekende marionetten, reikend
naar één zelfde leege hersenschim.
Dit alles stempelt Ensor tot een der meest buitengewone schilders van den
modernen tijd. Boven alles zal zijne eerlijkheid, zijne oprechtheid hem steeds een
plaats voorbehouden in de rij der eersterangs kunstenaars. En met zijn eerlijkheid,
ook zijn kunde! Want zijn werken, waaruit ik - God zegene den greep - er een paar
als voorbeeld nam ter verklaring van de voornaamste slechts der zeer verschillende,
talrijke facetten van zijn talent, zij zullen in latere tijden worden vereerd en bewonderd
als juweelen van koloriet, als wonderen van techniek, als voorwerpen van schoonheid,
om de vreugde, om het genot, om de liefde, waarmede zij geschapen werden.
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IV.
Omstreeks 1886 begon Ensor in het etsen een nieuw middel te zoeken tot uiting van
zijn formidabel talent. En al vast was een van zijn eerste prestatiën in deze kunst,
n.l. D e K a t h e d r a a l , ‘a thing of beauty’ om het uit te jubelen! Aan den voet eener
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hooge Gothische kerk met hare kanten torens, als een fantastischen droom, wemelen
myriaden menschjes, krioelend, als één saamgepakte massa voortschrijdend - neen,
glijdend, naar één zelfde onzichtbaar en onbegrepen doel. Grootsch, ontzaglijk
grootsch is daarboven dit wondere vizioen van den middeleeuwschen tempel, vormend
een sterk kontrast met de menigte daar beneden, met hare millioenen hoofden, waarop
de gruwelijke dwaasheid alweer te lezen staat, voortgestuwd door een regiment
soldaten, dat zich in de oneindige verte verliest in een verward, onduidelijk gewriemel.
Tragisch diep is dit symbool van de grootheid en de kleinheid tevens van het leven,
edel ook als een poëma van een uiterst teedere en sensitieve stemming.

‘DE VERONTWAARDIGDE MASKERS’, 1883.

Van dezelfde epische kracht is ook het S t a d h u i s v a n O u d e n a a r d e (1888),
luchtige droom van een volmaaktheid, een spiritualiteit, die sinds Rembrandt slechts
zeer weinige akwafortisten te onzen tijde nog vermochten te bereiken. Want ook
onder technisch oogpunt zijn de twee genoemde werken, evenals de meeste andere
etsen, van een voortreffelijk allooi. De machtigste impressie wordt er gegeven, niet
door een zware ontplooiing van kracht, maar met een teedere zorgvuldigheid schijnt
de naald over het metaal te zijn gegleden, toetsend en teekenend met lichte, spaarzame
trekjes, met een soberheid van lijn en schaduw, die van het geheel een tintelend leven
van grootheid bijzetten. Hier ook is de speling van het licht opgevoerd tot zijn hoogste
waarde, terwijl toch nergens een lijntje, een vlekje, een haaltje niet op zijn juiste
plaats zou zijn.
Ik zal het niet wagen hier verder uit te wijden, al ware het maar alleen over de
mooiste stukken uit zijn ± 128 nummers beslaande ets-portefeuille; hoe gaarne ik
het dan ook doen zou, vertellen over de nog al te veel versmade schoonheid van etsen
als dit wondere Z i c h t o p M a r i a k e r k e (1887) - van een onmetelijke wijdschheid,
van een indrukwekkende rust, van een verbazende diepte - als deze voortreffelijke
G e s t r a n d e B a r k e n (1888), als dit meesterlijke portret van E r n e s t
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R o u s s e a u , (1887), en deze heerlijk atmosferische D a k e n t e O o s t e n d e
(1903), en zoo vele andere nog, waarvan elke van de meeste voldoende zou zijn om
den roem van een kunstenaar voor eeuwig te vestigen.
Zooals wij in Ensor's gezamenlijk schilderwerk een gedeelte hebben aangetroffen,
waarin zijn satanisch pessimisme met al de kracht van zijn haat en met al de heftigheid
van zijn weemoed is uitgedrukt, zoo vinden wij ook in zijn sterkwaterplaten en
teekenin-
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gen van die schrikkelijk satirische dingen, waarin hij, meer nog wellicht dan in zijne
schilderijen, zijn hooghartigen, koudvlijmenden spot, zijn walg voor de opgeblazen,
menschelijke domheid, zijn brutale, niets ontziende verachting voor de kleinzielige,
plompe burgerlijkheid geuit heeft.
P e s t e d e s s u s , p e s t e d e s s o u s , p e s t e p a r t o u t .... schrijft hij boven een
van die groteske verbeeldingen. Op een bank, het stinkend onkiesche bedrijf van
heerschappen en dametjes, naast twee havelooze kerels, die ongeurigen visch
bepootelen; onder de bank een vies walmend hoopje drek, en op het voorplan, een
afzichtelijke harpij, die het alles bekijkt, torschend op haren monstrueus gezwollen
buik een mizerabel wezentje; de zon bestookt hardnekkig al die smerigheid.

SKELETTEN ZICH WILLENDE WARMEN, 1889. EIGENDOM VAN MR. LEON DE LANTSHEERE TE BRUSSEL.

Een ander stelt voor: D e D o o d , d i e d e m e n s c h e n k u d d e a c h t e r v o l g t
(1895). Uit een nauwe straat borrelt de onafzienbare menschendrom, mannen,
vrouwen, grijsaards, pasters, paters en kosters, soldaten en burgerheeren, aristo's en
proletariërs, rechters en advokaten, moordenaars en koningen, boeren, kruideniers
en clowns. Door het open venster van een huis, waar langs het dakvenster een
geraamte hals over kop binnen tuimelt, bemerkt men oude heeren in braspartij
vergaderd, aan de tafel drinkende naakte vrouwen; een zwelger braakt zijn overdaad
langs het venster uit over de hoofden der voorbijgangers. De Dood, een monsterachtig,
akelig skelet, daalt uit een hemel van vlammen en spookgedaanten neer, zwaaiend
als een onheilspellend zwarte vlag, de ontzettend lange zeis.
En nog in meer dan eene ets en teekening zal Ensor voortgaan, met een wezenlijke
kunst, maar ook met de dolste fantazie, het makabere, hulpeloos dwaze menschdom
te kenschetsen. In zijn M y s t i e k e D o o d v a n e e n T h e o l o o g (1880), in de
Ve r z o e k i n g v a n A n t o n i u s (1887) in de Z e v e n H o o f d z o n d e n , waarvan
vooral D e O n t u c h t (1888) opmerkelijk is door haar wrange satire; verder in D e
Ve r m e n i g v u l d i g i n g d e r V i s s c h e n , in J e z u s d o o r d e D u i v e l e n
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g e k w e l d (1886). in de I n t o c h t v a n J e z u s b i n n e n B r u s s e l (1898), in
de I n n e m i n g v a n d e s t a d B i s a d o o r d e s o l d a t e n K e s e n P r u t a
(1892, verz. G. Serigiers, Antwerpen), in D e G o e d e R e c h t e r s (1892, verz. van
der Velde, Brussel); in D e S l a g d e r G u l d e n S p o r e n (1895), en in D e
R o m e i n s c h e Z e g e (1889), in D e S c h a a t s e n r i j d e r s (1889), in die
aangrijpende ets naar de ver-
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telling van E.A. Poe, H o p - F r o g (1898), maar vooral in dit ontstellend brutale,
infernaal fantastische vizioen: O n d e r a a n v o e r i n g v a n K r a z o n o p e e n
dolle kat gezeten, geleiden de duivels Dzittss en Hihahox
K r i s t u s t e r h e l l e (1895).
En hoe treffend blijkt hier, (en in twintig, dertig andere nog!) zijn verwantschap
met de Britsche fantasten als Cruikshank en Gillray, en mede met den heftigen,
sardonischen Goya! Hier wordt het menschdom tot een lugubere maskerade, de
wetenschap een ellendige kwakzalverij, de godsdienst een ontzettend bedrog, de
gerechtigheid een akelig kluchtspel, de vaderlandsliefde een belachelijke, zelfvoldane
ijdelheid....

V.
Welke is de beteekenis geweest van het optreden van een kunstenaar als James Ensor?
Steeds is hij bij de vijanden van de nieuwe kunstinzichten beschouwd geweest als
d e revolutionnair bij uitnemendheid, als de princiepenlooze anarchist, wiens daden
men brandmerkte als strijdig met de wetten der gevestigde esthetiek, waarvan men
meende, dat zij vaststond voor alle tijden, en waarvan men niet inzag, dat zij niet
meer beantwoordde aan de eischen van den modernen tijd, van het nieuwe en ruimere
inzicht in leven en kunst.
In werkelijkheid was hij slechts degene, die meer, véél meer dan alle andere
kunstenaars, die de beruchte beweging van L e s X X hebben meegemaakt, streefde
naar dit ééne nieuwe: d e v e r o v e r i n g v a n h e t l i c h t . Daarin ligt dan ook zijn
enorm groote verdienste, zijn ontzaglijke beteekenis. Daar waar de kunst hopeloos
vergrauwd scheen, waar het ideaal verzwakt was en aan bloedeloosheid leed, trad
hij op, gewapend met een geoefend oog, een sterk, frisch temperament en een vaardige
hand. De diepte van zijn vizie was een buitengewone; heel het licht-prisma ontleedde
hij met scherpte en teederheid; van alle kleurvirtuozen was hij de meest volmaakte,
de meest verfijnde; het licht werd hem een obsessie; hij vervolgde en bemachtigde
het in al zijne uitingen en verschijnsels, tot zelfs in een door zijn eigen rijke
verbeelding geschapen sublieme natuur, in die tragische vizioenen als A d a m e n
E v a u i t h e t P a r a d i j s v e r j a a g d (1887, verz. Dr. A. Lambotte, Antwerpen),
K r i s t u s d i e d e n S t o r m b e d a a r t (1891), e.a.
Maar voor het overige?.... In waarheid, zal het niet al wie Ensor's
koloristen-temperament ten volle en grondelijk bevroed heeft, niet al heel spoedig
zijn opgevallen, dat hij ten nauwste verwant is aan de groote meesters van zuiver
Nederlandsch karakter? Een minnaar van weelderig koloriet, breed en sappig, zinnelijk
en lustig. Want is niet de L a m p e n i s t b v . van ditzelfde opulente, diepe zwart van
een Frans Hals? Zijn niet zijn talrijke stillevens, chineezerijen, enz., als zoovele
kostbare gedichten van kleur, sensueel, warm, bloedrijk, levend Vlaamsch koloriet?
Zijn niet, overigens, tientallen van zijn fantastische kompozities, als b.v. de S t r i j d
d e r D e m o n e n (1906), een bijna direkte voortzetting van den gekwelden geest
van een Jeronimus Bosch? Men bekijke die kostelijke etsen en teekeningen, D e
Ve r z o e k i n g v a n K r i s t u s (1888), K r i s t u s i n d e H e l (1895) en vooral
die onvergetelijke S c h a a t s e n r i j d e r s . Treft het niet hoe hier voortleeft - nu ja,
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laat ik het hier eenigszins gevaarlijke woord gebruiken - de traditie van zijn grooten
geestverwant Pieter Breugel? Vooral in de laatstgenoemde ets is deze verwantschap
duidelijk merkbaar. Hier diezelfde grauwe winteratmosfeer, die zwaar-grijze met
sneeuwvachten bezwangerde hemel, waartegen het ijle zwarte getak der naakte
boomen zich grillig en nerveus afteekent atmosfeer die wij kennen uit meer dan één
paneel van Breugel.
Maar toch.... hier ook dienen wij niet té ver te gaan. Ensor is en blijft e e n u i t -
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z o n d e r i n g s k u n s t e n a a r ! En de verwantschap, die een gedeelte van zijn werk
vertoont met de raseigen Vlamingen en Nederlanders, zit hem alleen in het bloed.
Hier is vooral geen spraak van nabootsing! De kunst van Ensor is boven alle
persoonlijk en oorspronkelijk, en zijn schildersinstinkt is verbazend.

GESTRANDE BARKEN,

1888.

Men heeft hem tot zelfs in den allerlaatsten tijd verweten, dat er in zijn werk gebrek
was aan rust, aan harmonie! Onbegrijpelijk is dit oordeel, ten minste heel zeker
wanneer men staat voor schilderijen als de O e s t e r e e t s t e r , als het B i n n e n h u i s ,
als de N a m i d d a g , als de K o l o r i s t e , werken van zeldzame harmonische eenheid
en evenwichtige rust, niettegenstaande hun stoutste hartstochtelijkheid. En men denkt
hier aan hetgeen de schilder zelf eens ten antwoord gaf aan een vorst,
millioenenkoning, die niet gewoon was zich in de genietingen van kunst te verdiepen,
en die hem vroeg: ‘Wat zijn schilderijen toch voorstelden?’ - ‘Het zijn geen
schilderijen, Sire,’ wedervoer Ensor, ‘'t zijn symfonieën!’....
En toch wilde en wil men het niet zien! Wel wordt den kunstenaar geen smaad
meer aangedaan, zooals in 1884, toen men ál zijn werken weigerde voor het Salon
te Brussel, wel wordt hij door vele meevoelenden vereerd en geliefd als een waar en
groot artist, maar toch halen burgerlijke snobs, en zekere betweters uit het artistiekerig
plebs misprijzend de schouders op, niet alleen voor de zoogenoemde ‘pochaden’ en
satirieke maskersujekten, maar zelfs voor zijne grootste
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triomfen van koloriet. De laatste zal ik niet trachten te verdedigen tegenover de
beleedigende, vet-smerige kritiek der machteloozen. Maar ik houd er aan staande te
houden, dat wat men ook moge aanvoeren tegen het schijnbaar gebrekkige, de
karikaturale eksentriciteit der teekening van sommige zijner satirieke werken, deze,
niettegenstaande hunne ongebreidelde fantazie, blijven zullen als allerinteressantste
uitingen van een allerpersoonlijksten kunstenaar! Hoe dikwijls hebben wij die
hemeltergende ketterij moeten vernemen, dat ‘Ensor niet kan teekenen!’ En wij
dachten hierbij aan verheven dingen als M i j n d o o d e n Va d e r , D e H e k s ,
M u s i c e e r e n d e S k e l e t t e n , Ve n u s m e t d e S c h e l p , K r i s t u s d o o r
E n g e l e n b e w a a k t ! En zij, die niet begrepen, dat in een teekening als b.v. D e
s l e c h t e D o k t o r s , en zoo vele andere spotternijen, het opzettelijk verwringen
der natuurlijke vormen g e w i l d was, en noodzakelijk tot die uiting van
bovenmenschelijken haat, en striemend - neen, doodend, verpletterend sarkasme,
zullen nooit van dit geniale talent de diepte kunnen peilen, noch de schoonheid er
van kunnen bevroeden. Alleen de ‘filistijnen’ zullen door het superieure van deze
kunst nooit worden ontroerd. En 't is maar goed ook! Want zij zijn het, die daardoor
ten bloede gegeeseld werden. Hun ergernis, hun ontzetting zijn een bewijs, dat de
slagen van den kunstenaar raak waren.
Mij zal men wellicht verwijten, dat ik in mijn diepe, maar zeker oprechte vereering
voor dezen geliefden kunstenaar, al te lyrisch was. Maar och!.... De weinigen, die
voor dezen ekseptionneelen arbeid een werkelijke aandoening hebben gevoeld, zullen
mij begrijpen en mijn woorden beamen. Mocht ik er alleen in gelukt zijn voor den
grootschen arbeid van Ensor die sympatische belangstelling te wekken, waarop hij
op zijn minst genomen recht heeft, dan reeds zullen deze woorden geen slag in 't
water zijn geweest.
A u b o u t d e t o u t m o u v e m e n t , zegt Camille Mauclair, i l n 'y a q u e
d e s h o m m e s : a u b o u t d e t o u t e s l e s i n t e n t i o n s i l n 'y a q u e d e s
o e u v r e s .... Wij zullen intusschen getroost bedenken, dat meer dan woorden, kreten
en gebaren, alleen het eerlijke werk voor de toekomst gelden zal.
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Eene verzameling van Grieksche kunstnijverheid
door C.W. Lunsingh Scheurleer.
III (Slot).
Als reeds gezegd: ondanks politieken achteruitgang neemt in de IVde eeuw het
artistiek overwicht van Athene toe, de genoemde Italiaansche vazen b.v. staan geheel
onder den invloed van den nieuwen stijl, die zich in het begin dier eeuw daar begint
te ontwikkelen. De voornaamste karaktertrek zou men een streven naar sierlijkheid
en slankheid kunnen noemen, waarmede het meer en meer in zwang komen van
voorstellingen uit het huiselijk leven der vrouw, van afbeeldingen van de mooie,
jonge goden en Aphrodite samenhangt. Het duidelijkst openbaart zich dit in het werk
van den beeldhouwer Praxiteles, die voornamelijk tusschen 360 en 340 v.Chr.
werkzaam schijnt geweest te zijn. Hij is de maker van den veel gereproduceerden
Hermes met het Dionysoskind op den arm, die in Olympia is gevonden. Weinig
beeldhouwwerken verliezen zooveel in afgietsel of fotografie als dit, daar zij de
groote bekoring, welke van de flauw doorschijnende, gepolijste oppervlakte der huid
en de ruig en krachtig behandelde van haar en gewaad uitgaat, onmogelijk kunnen
weergeven. Hetzelfde

NO.

90. FIG. 40. MEISJESKOPJE, MARMER. ATTISCH, SCHOOL VAN PRAXITELES.

geldt, hoewel in mindere mate natuurlijk, daar wij hier met een veel minder
hoogstaand kunstwerk te doen hebben, voor het kopje fig. 40, No. 90, dat de hand
van een meester uit de omgeving van Praxiteles verraadt. Eerst een aandachtige
beschouwing leert, welke bekoring aan goede werken van dezen tijd eigen is en hoe
geheel anders zij zijn dan de Romeinsche copieën, die de meerderheid der ons
bewaarde antieke sculptuur uitmaken, hoe vooral het daarin zoo geprononceerde
onaangenaam ‘zoete’ ontbreekt. Men lette bijv. op de subtiele wijze, waarop de
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overgang van het zachte, elastische haar naar het gladde voorhoofd is behandeld en
hoe bijv. de oogen zijn aangeduid. Wat jonger - denkelijk niet veel ouder dan 300
v.Chr. - zal het in Egypte gevonden kopje fig. 41, No. 92, zijn, dat de melancholiek
droomerige uitdrukking heeft, die bij werken van deze school zoo veel voorkomt.
Hoe deze school vrouwenfiguren weergaf, kan bij een verzameling als deze het best
een blik leeren op de terra-cotta's, fig. 42 4, welke in de wandeling onder den naam
‘Tanagra's’ zijn bekend. Deze term
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NO.

92. FIG. 41. MEISJESKOPJE, MARMER, ATTISCH, SCHOOL VAN PRAXITELES.

is bijna even onjuist als die van ‘Etrurisch’ voor de Atheensche roodfigurige vazen.
De oorzaak in beide gevallen is, dat de eerste specimina dezer takken van kunst uit
Tanagra (Boeötië) en uit Etrurië kwamen. Waar nu Etrurië echter zelfs niet in
aanmerking komt voor de fabrikatie van dit vaatwerk, schijnt er in Tanagra veel van
het beste werk op het gebied der terracottafiguren te zijn gemaakt. Van een monopolie
of zelfs van een toonaangevende positie zooals Delft in de fabrikatie van het
Nederlandsche aardewerk bezeten heeft, was echter geen sprake. Dergelijke beeldjes
zijn de geheele Grieksche wereld door gemaakt. Zoo bestond er in de IVde eeuw een
bloeiende fabriek, die prachtig werk leverde, in Korinthe, zoo zijn er in Klein-Azië
in de IVde en IIIde eeuw heel wat figuurtjes gemaakt, die voor Tanagreïsche niet
behoeven onder te doen. Buitendien heeft men in Tanagra veel werk gevonden van
geheel anderen, ouderen stijl; dat juist daar zooveel stukken van den Attischen stijl
der IVde eeuw zijn ontdekt, hangt vermoedelijk met de door de politieke opkomst
van Boeotië veroorzaakte aanwezigheid van Attische kunstenaars samen. De groote
geestdrift, die deze gracieuse figuurtjes, welke de Grieken zoo van een geheel anderen,
men zou haast zeggen meer wereldschen, intiemen kant deden kennen, overal
opwekten, werd tevens oor-
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NO. 210.
NO. 231.
NO. 220.
NO. 224.
NO. 226.
FIG. 42. TERRACOTTAFIGUREN, BOEOTISCH, TWEEDE HELFT IIDE EN IIIDE EEUW V.CHR.
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NO.

561. FIG. 43. VROUWEN-FIGUUR, TERRACOTTA. BOEOTISCH, EERSTE HELFT IVDE EEUW.

zaak, dat geen voortbrengselen der antieke kunstindustrie zooveel werden nagemaakt
als zij. Hierbij kwam het feit, dat de oude stukken door middel van vormen
vervaardigd werden den vervalschers zeer te stade, daar zij bij de vervaardiging
hunner stukken afgietsels van echte konden te baat nemen. Nu echter de mode zich
meer op andere kunstperiodes, vooral die, waarbij zwaarwichtige beschouwingen
over primitiviteit en dergelijke zijn te houden, heeft geworpen, houden de vervalschers
zich, om aan deze nieuwe vraag te voldoen, tegenwoordig liever bezig met het maken
van ‘interessante’ stukken, voornamelijk zulke van archaïschen stijl. Inderdaad
‘interessant’ zijn goede ‘Tanagra's’ en figuurtjes van dezen stijl gewoonlijk niet; tot
diepzinnige philosophische kunstbeschouwingen geven zij geen aanleiding, terwijl
er ook geen symbolische voorstellingen achter te zoeken zijn. Allicht komt men tot
de vraag, hoe de Grieken er toe kwamen om zulke gracieuse beeldjes aan een doode
mede te geven. Het is niet om den doode vroolijk te stemmen, hiertoe dienden de
parodiefiguren, ook niet, omdat men gaarne medegaf, wat hem gedurende het leven
lief was geweest, want in dat geval zouden er in één graf niet zoo dikwijls
verscheidene geheel gelijke stukken gevonden zijn, al moet worden toegegeven dat
deze verklaring in sommige gevallen wel juist is. Buitendien dragen de meeste in
huizen gevonden beeldjes een eenigszins ander karakter. Hier onder komen meer de
grootere godheden voor, terwijl onder die, welke in graven gevonden worden,
vrouwebeeldjes domineeren. De hoofdoorzaak van deze gewoonte lag eenvoudig in
het vasthouden aan een oud gebruik, waaraan het boven met een enkel woord vermelde
geloof ten grondslag lag, dat deze terra-cotta's den doode moesten dienen, zooals het
de slaven dat gedurende het leven hadden gedaan. Men bleef eenvoudig figuurtjes
offeren en gaf er zich geen rekenschap van, dat deze beeldjes in hun gracieus
voorkomen in het geheel niet beantwoordden aan het doel, waartoe men hen oudtijds
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had medegegeven*). Dat men den nieuwen stijl volgde en geen oude vormen gebruikte,
is het natuurlijke gevolg van de levenskracht der kunst in dien tijd. Men maakte de
beeldjes nu in den geest van Praxiteles en zijn school, zooals men vroeger bijv. den
strengen Vde eeuwschen stijl had gevolgd. De overgang van deze stukken tot de
elegante figuren vormen typen als fig. 43, No. 561, dat in de houding en in de wijze,
waarop de plooien der kleeding vallen, nog iets strengs heeft en vermoedelijk uit het
begin der IVde eeuw zal stammen.

NO.

228. FIG. 44. MEISJESFIGUUR, TERRACOTTA. BOEOTISCH, IVDE EEUW V.CHR.

*) Een leerrijke parallel voor het voortleven van zulk een oud gebruik, waarvan de
oorspronkelijke beteekenis verloren was gegaan, is het mij bekende feit dat men bij een
verbouwing in Londen in een XVIIIde eeuwsch graf overblijfselen van spijs en drank heeft
gevonden.
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NO.

280. FIG. 45. VERSIERING EENER VAAS, TERRACOTTA, BOEOTISCH, OMSTREEKS 300 V.CHR.
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NO.

118. FIG. 46. ALEXANDER DE GROOTE ALS ZONNEGOD, BRONS.

De kleederdracht is reeds de ‘flatteuse’ der latere, IVde eeuwsche figuurtjes - een
fijn onderkleed, chiton, met zwaarder oppergewaad, himation, daarover. Ook is de
omhulling van het hoofd in den mantel, die oorspronkelijk een sacrale beteekenis
had, hier met een meer wereldsch doel geschied. Van de andere stukken, die den
Tanagraeïschen stijl in zijne volle ontwikkeling vertoonen, munt fig. 44, No. 228
door zijne eenvoudige kleeding en fijne uitvoering uit. Bij de oogenschijnlijk iets
jongere fig. 42, Nos. 220 en No. 224 is daarentegen beproefd een meer effektvol
arrangement van de kleeding te maken. De groep fig. 42, No. 231, is een vrij slecht
uitgevoerd specimen van een geliefkoosd type. Het stelt voor een jong meisje, die
eene gezellin, die haar in het balspel heeft overwonnen, in triomf moet ronddragen
(ephedrismos). De groep gaat waarschijnlijk op een werk van Praxiteles terug.
Hetzelfde geldt voor den jongeling, die in de rechterhand een vogel draagt, fig. 42,
No. 210, een figuur, die met eenige kleine wijzigingen een beeld weergeeft, waarvan
een Romeinsche copie onder den naam van ‘Antinoüs van Belvedère’ algemeene
bekendheid heeft verworven. Jonger, waarschijnlijk laat IVde eeuwsch, zal het decor
eener vaas No. 280, fig. 45 zijn, dat zich door zijne zorgvuldige uitvoering van de
meeste terra-cotta's dezer periode onderscheidt. De stukken zijn aan hals en romp
eener groote vaas bevestigd geweest, eene versieringswijze, waarvan voor enkele
jaren een prachtig voorbeeld in het museum van Konstantinopel is gekomen. De
figuurtjes zijn ongemeen geestig en levendig van beweging, vooral munten de
gevleugelde meisjesfiguren - Niké's (Victoria) - en verscheidene dieren - de groep
van den door den hond besprongen panter - door juiste observatie uit. De Erosbeeldjes
zijn van de dikwangige, vleezige kindergedaante welke de kunst der Renaissance
van de Romeinen overnam en die voor de moderne opvatting de typische is. Dit type
kwam echter eerst tegen het einde der IVde eeuw in zwang en is het laatste stadium
van het verjongings-proces, dat vele Grieksche goden sedert de Vde eeuw hadden
ondergaan. Nog Praxiteles had den god der liefde als een halfvolwassen jongeling
voorgesteld. Zoo was ook uit de strenge godin der overwinning het meisje geworden,
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NO. 467.
NO. 464.
NO. 460.
NO. 462.
NO. 466.
FIG. 48. ZWART GEKLEURD VAATWERK, TERRACOTTA, IVDE EN IIIDE EEUW V.CHR.
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dat wij in No. 280 fig. 45 aantroffen, en dat wij op de Pompeiaansche fresco's als
speelkameraad van de Eroten vinden.

NO.

95. FIG. 49. TORSO VAN EEN DANSEND MEISJE, MARMER VAN NIEUW-ATTISCHE SCHOOL.

Van den invloed der andere groote meesters der IVde eeuw is in deze verzameling
weinig te bespeuren. Alleen de brons No. 118, fig. 46, schijnt een werk van Lysippus
- Alexander den Groote op een lans geleund - natuurlijk op vrije wijze, weer te geven.
Lysippus, die voornamelijk in de 2de helft der IVde eeuw v Chr. werkzaam geweest
is, en vermaard was om zijne verhouding tot den grooten koning van Macedonië, is
de laatste der groote Grieksche beeldhouwers. Zijne produktiviteit was even bekend
als de verscheidenheid van zijne onderwerpen, hoewel het beroemdst zijne
athletenfiguren en portretten waren. Wat zijn stijl betreft, zoo wist hij aan zijne
beelden de grootste mate van bewegelijkheid te geven, zonder in overdrijving of
gewrongen houdingen te overvallen. Waar bij zijne voorgangers schouders en heupen
nog in één vlak lagen, bewegen deze zich bij hem geheel onafhankelijk van elkaar.
Zijne proportiën zijn slanker, het hoofd is kleiner, liefst met een ietwat nerveuse,
gespannen uitdrukking. Zelfs in het kleine zoo juist genoemde beeldje komen deze
eigenschappen duidelijk aan den dag. Ook de behandeling van den rug is ongewoon
goed, terwijl in het gelaat met het lange golvende haar onmiskenbare gelijkenis met
de groote Alexander portretten is te bespeuren. Ook in de ‘Tanagra’, fig. 42, No.
226, is getracht iets van deze levendigheid te geven en werkelijk is de beweging van
het langzame gaan goed uitgedrukt. Bij de behandeling van den romp schoot het
talent van den maker echter te kort.
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NO.

158. FIG. 47. BRONZEN BEKER, IVDE EN IIIDE EEUW V.CHR.

Als voorbeeld van IVde eeuwsch vaatwerkmogen de fig. 47 en 51 blz. 182 en 183
afgebeelde bronzen bekers, No. 157 en No. 158, dienen, al is het niet met zekerheid
uit te maken, of zij reeds niet IIIde eeuwsch zijn. Met hare slanke ooren, die feitelijk
meer ornament dan praktisch bruikbaar oor zijn, passen zij geheel in de naar het
gracieuse strevende richting der toenmalige kunstnijverheid. De zwart gekleurde
terracotta vazen, fig. 48 moesten het zooveel
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kostbaardere metalen vaatwerk vervangen. Het oudst en tevens het best is het fleschje
No. 460, dat door de fijn gevoelde vormen en verhoudingen evenzeer uitmunt als
door de zorgvuldigheid, waarmede de ornamenten zijn ingestempeld. Het netwerk
om den romp is echter vrij uit de hand ingekrast. Ook de kwaliteit der verf is beter
dan die der andere stukken. De tuimelbeker, die laat IVde eeuwsch zal zijn, No. 462,
is aan de binnenzijde met een en face geziene negerkop in relief voorzien en staat
én wat zorgvuldigheid van afwerking én wat kwaliteit van beschildering betreft, veel
lager dan het vorige stuk. Van de beide kannetjes is dat met de klaverbladvormige
tuit en het sterk gebogen oor stellig reeds IIIde eeuwsch, het andere maakt een
eenigszins ouderen indruk. De beker met twee ooren kan vroeg IVde eeuwsch zijn.
Alle stukken zijn van Grieksch, vermoedelijk Attisch fabrikaat.

NO.

237. FIG 50. KORAFIGUUR, TERRACOTTA, ATTISCH.

Na den dood van Alexander den Groote (323 v.Chr.) begint een geheel nieuwe
periode der Grieksche kunst: de Hellenistische. Evenals de uit het uiteengevallen
Grieksch-Perzische rijk ontstane koninkrijken op een geheel andere leest waren
geschoeid als de oud-Grieksche stad-staten, zoo droeg ook de Hellenistische kunst
een geheel ander karakter dan de vroegere Grieksche. Het persoonlijk element en
het realisme doen hun intocht en verdrijven als het ware de oude idealen. Men streefde
niet meer naar ‘eenvoud en stille grootheid’, maar naar een pakkende werking en
nam tot bereking van dat doel alle middelen, die een geraffineerde techniek en een
groote anatomische kennis aan de hand deden, te baat. Omdat deze kunst niet dit
karakter droeg van eenvoud en stille grootheid, wat men van elk goed antiek
kunstwerk verwachtte, was zij langen tijd veroordeeld en werd met het enkele woord
‘dekadent’ schouderophalend afgedaan. Gelukkig begint men in de laatste jaren
rechtvaardiger te oordeelen en waardeert in het werk dezer periode de frissche, vaak
zelfs onstuimige kracht, het realisme - vooral in het portret - de knappe groepeering
der grootsche dramatische composities van veldslagen, enz. Tevens is men tot de
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ontdekking gekomen, dat veel wat wij in de Romeinsche kunst hebben leeren
liefhebben, als de grootsche koepel- en bogenarchitektuur, de liefde voor het landschap
en de daarmede samenhangende idylle, het mooie, roode Romeinsche vaatwerk op
Grieksche voorbeelden van dit tijdperk teruggaat. Vandaar dat men

NO.

157. FIG. 51. BRONZEN BEKER, IVDE EN IIIDE EEUW V. CHR,
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somtijds de kunst van het laatste deel dezer periode met het begin van het Romeinsche
rijk onder den naam Grieksch-Romeinsch samenvat.

NO.

125. FIG. 52. PANSMASKER. BRONS.

Het eigenlijke Griekenland heeft in de Hellenistische kunstontwikkeling een meer
ondergeschikte rol gespeeld. Met de frissche scheppingskracht der vorige eeuwen
was het gedaan. Men beperkte zich tot het variëeren en adopteeren van oudere typen.
Als specimen van deze zoogenaamde Nieuw-Attische richting diene het meisjestorso
fig. 49, No. 95, en relief, dat eenmaal deel van een groep dansende meisjes als het
beroemde Borghèse-relief in het Louvre, uitmaakte. Hoe beschadigd ook, verdient
het stuk de aandacht op grond van de frissche behandeling en goede karakteriseering
der verschillende stoffen - het fijne ondergewaad en den zwaarderen mantel - waaruit
de kleeding bestaat. Het type gaat vermoedelijk op een werk van een der zoons van
Praxiteles terug. De breed opgevatte wel wat slordig behandelde terra-cotta fig. 50,
No. 237, welke vermoedelijk de godin Kora met een fakkel in de linkerhand weergeeft,
is - waarschijnlijk indirekt - afgeleid van een werk uit de omgeving van den
beeldhouwer Skopas, de portretfiguur van Artemisia, de vrouw van den

NO.

250. FIG. 54. ZITTENDE SILEEN, TERRACOTTA, GRIEKSCH-EGYPTISCH.
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Karischen vorst Maussollos. Dit beeld maakte deel uit van het grafmonument, dat
door Skopas en eenige andere meesters ter eere van dien vorst was gebouwd (352
v.Chr.). De groote schoonheid van dit kunstwerk is oorzaak geweest, dat men voor
grafmonumenten in het algemeen de term mausoleum is gaan bezigen. Een geheel
andere geest gaat er van het virtuoos behandelde Pansmasker, No. 125, fig. 52, uit,
dat waarschijnlijk tot beslag van een of ander meubel heeft gediend. Het in de
Grieksche kunst sedert de Vde eeuw herhaaldelijk behandelde probleem om
menschelijke en dierlijke elementen in één kop tot een organisch geheel te vereenigen,
is hier meesterlijk opgelost. Ook in het menschelijk gevormde voorhoofd is de
analogie met den geitenkop niet te miskennen, terwijl de starende blik niets
menschelijks meer heeft. De virtuose behandeling der details doet voor de conceptie
niet onder. Het stuk zal vermoedelijk eerst in den Romeinschen keizertijd zijn
ontstaan.

NO. 254.
NO. 256.
FIG. 53. PARODIEKOPJE EN NEGERKOPJE, TERRACOTTA, GRIEKSCH-EGYPTISCH.

De oorzaak van den bovengenoemden geleidelijken achteruitgang der
scheppingskracht van de oud Grieksche scholen, is grootendeels aan het politieke
verval en de daarmede samenhangende verarming van de oude stadstaten toe te
schrijven. Het zwaartepunt van de politieke en artistieke ontwikkeling was verplaatst,
niet Athene of Argos, maar de hoofdsteden van de jonge rijken als Pergamon en
Alexandrië gaven

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 21

185
den toon aan. Terwijl Pergamon voor ons vooral op het gebied der groote
beeldhouwkunst van belang is en de plaats, die het in de ontwikkeling der
kunstnijverheid toekomt, niet zoo groot schijnt te zijn geweest, muntte de
Alexandrijnsche (naar de door Alexander den Groote gestichte hoofdstad van het
Grieksch-Egyptische rijk) kunst meer op het gebied der dekoratieve kunst uit. De
Alexandrijnsche school is in den aanvang een direkte voortzetting der Attische van
de IVde eeuw. Zoo staan bijv. de grafreliefs van Alexandrië uit den eersten tijd der
Ptolemaeën, geheel onder den invloed van Praxiteles en zijne leerlingen. Hetzelfde
geldt ook voor beeldhouwwerken, welke diep het land in zijn gevonden, zooals bijv.
voor het bovengenoemde meisjeskopje, fig. 41, No. 92, waarvan, zoo de plaats van
herkomst niet vaststond, niemand die in het Fayoem zou zoeken.
Langzamerhand wordt deze stijl echter verdrongen door eene echt Alexandrijnsche
kunstrichting, welke tot de Hellenistische stijlen behoort, waarvan op blz. 183 met
een enkel woord sprake was. Geheel in overeenstemming met de voorliefde voor het
realisme, die zich in de ‘groote’ kunst baan breekt, worden in de kunstnijverheid
bijv. de gracieuse aan ‘Tanagra's’ herinnerende vrouwefiguren verdrongen door de
met veel humor behandelde beeldjes van oude bedelaars, straatmuzikanten en
mismaakte vagebonden van allerlei ras en karakter. Een bonte volksmengeling van
Syriërs, Grieken, Egyptenaren en negers doet zich aan ons voor, zooals alleen de
straten van een wereldstad als Alexandrië ze kon vertoonen en waarbij de kenner
van het moderne Egypte zich dadelijk aan Kairo voelt herinnerd. Het ligt ook voor
de hand, dat een volk, zoo berucht voor zijn spotlust als de Alexandrijnen, dergelijke
typen gaarne in zijn kunst weergaf. Als voorbeeld van dergelijke figuren mogen de
kopjes, fig. 53, No. 254, 256 dienen. Voortreffelijk is vooral het brutaal lachende
negerkopje, No. 256, met den krans om den schedel. Tot dezelfde school behoort
ook het figuurtje van den zittenden sileen, fig. 54, No. 250, waarvan de dikke, slappe
lichaamsvormen en het genoegelijke drinkebroersgezicht met den langen baard
meesterlijk zijn weergegeven. Van den fijngevoeligen Attischen stijl uit het laatst
der IVde eeuw is in dergelijke stukken niets te bespeuren, de scherpe, hoekige
overgangen doen aan werk in brons denken. Inderdaad wijzen de sporen van
verguldsel, die men op sommige figuurtjes van dezen stijl aantreft, er op dat zij voor
de minder met aardsche goederen gezegenden de vergulde bronzen beeldjes moesten
vervangen.
Opmerkelijk is, dat in den aanvang der Ptolemaeïsche heerschappij de kunst der
Egyptenaren evenzeer van de Grieksche gescheiden bleef, als de beide rassen. Om
aan zijn onderdanen van zoo verschillenden landaard - Syriërs, Egyptenaren en
Grieken - een gemeenschappelijke godheid te geven en hen daardoor meer aan
elkander te verbinden, heeft een der Ptolemaeën door den Athener Bryaxis het beeld
eener nieuwe godheid -
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NO.

41. FIG. 55. BOVENSTUK VAN EEN GRIEKSCH-EGYPTISCHE SARCOPHAAG.
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Serapis - doen vervaardigen. De vereering van deze godheid, in welke elementen
van den Griekschen Zeus-Hades met die van verschillende Egyptische goden - Osiris,
Apisstier - waren vereenigd,

NO.

42. FIG. 56. VROUWEPORTRET, STUC, ROMEINSCH-EGYPTISCH.

breidde zich in zóó sterke mate uit, dat dergelijke vereenigingen van godheden tot
een nieuw wezen meer beproefd werden. Zoo smolt bijv. Aphrodite nu eens met Isis,
dan weer met Hathor ineen, terwijl Isis op haar beurt weder met de Grieksche godin
van het geluk, Tyche, werd vereenigd. Over het algemeen werden deze godheden in
Griekschen stijl afgebeeld en alleen eenige attributen aan de vreemde ontleend. Eerst
langzamerhand, naar mate de Helleensche kolonisten samen smolten met de
inboorlingen, trachtte men in kunstwerken beide stijlen te vereenigen. Opmerkelijk
is, hoe in dezelfde mate als de Grieken door de Egyptenaren uit het bestuur worden
verdrongen, in de kunst de Egyptische elementen beginnen te overheerschen. Een
bijzonder mooi voorbeeld van deze richting is No. 41, op fig. 55 afgebeeld. Het is
het uit klei gemodelleerde
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NO.

45. FIG. 58. GESCHILDERD MEISJES-PORTRET, ROMEINSCH-EGYPTISCH.

NO.

43. FIG. 57. VROUWEPORTRET, STUC, ROMEINSCH-EGYPTISCH.

bovenstuk van het deksel eener doodkist, waarop naar oud-Egyptisch gebruik de
doode in relief is voorgesteld. Ook de kleeding, houding en het gelaatstype zijn
Egyptisch, terwijl de behandeling van het lichaam meer Grieksch is. De Egyptische
kunstenaars hebben dergelijke op een sarkophaag liggende vrouwe figuren meer
geschematiseerd en alleen de hoofdomtrekken van het lichaam weergegeven. Het
kleureneffect is zeer goed bewaard, gelaat en borststuk zijn verguld, het gewaad is
met gele, roode en groene strepen versierd, waartusschen een golvende lijn met
groene blaadjes. Zonder twijfel is dit gewaad nauwkeurig naar het leven weergegeven.
Hetzelfde geldt voor de versierselen, waarvan de vrouw, zooals nog heden vele
Oosterlingen, er een groote menigte draagt. Eigenaardig is het te zien, hoe ook daarin
de Grieksche en Egyptische kunst elkaar de hand reiken. Aan de ooren hangen
Grieksche oorringen, terwijl op den om het haar liggenden krans echt Egyptische
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amuletten zijn bevestigd. Aan de armen draagt de vrouw verscheidene armbanden
en aan de vingers ringen, waarvan er verscheidene een hoogst
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INV. NO. 879.
NO. 575.
FIG. 59. ZWARTGESCHILDERDE TERRACOTTA BEKER, Z.-ITALIAANSCH, IIIDE EEUW V.CHR., ZILVEREN
BEKER, BEGIN ROMEINSCHE KEIZERTIJD, NAAR ORIGINEEL IIIDE EEUW.

modernen indruk maken. Jonger dan dit stuk, dat uit de eerste eeuw voor Christus
zal stammen, zijn de maskers van stuc, fig. 56/7, No. 42 en 43, die het gelaat der
mummie moesten bedekken. Het oudste met de fijne, maar ietwat koude,
conventioneel mooie gelaatstrekken, draagt den gecompliceerden haartooi, welke in
den tijd der Flavische keizers in zwang was, het andere stuk, dat meer realistisch en
tevens minder scherp behandeld is, zoodat zijne werking voor een goed deel op de
beschildering berust, zal omstreeks 100 n.Chr. zijn ontstaan. Het geschilderde portret,
No. 45, fig. 58, dat dezelfde bestemming had, wordt door het kapsel in den tijd der
Flavii gedateerd. Zulk eene scherpe tijdsbepaling is daarom mogelijk, omdat de
haarmodes in den Romeinschen keizertijd ongeveer even snel veranderden als
tegenwoordig. Waar wij nu in de munten, waarop keizerinnen zijn afgebeeld, een
volledige reeks van deze modes bezitten, is het mogelijk een portret te dateeren,
hoewel natuurlijk eenige speelruimte voor den tijd van het in de mode komen in de
provinciën moet worden in acht genomen. In dit geval biedt de vorm van de oorbellen
zoowel bij No. 42 als bij No. 45 een welkome bevestiging der gevonden tijdsbepaling,
hoewel natuurlijk dergelijke juweelen dikwijls geruimen tijd in gebruik bleven. Het
schilderijtje is weliswaar volstrekt geen meesterwerk, maar bij de zeldzaamheid van
antieke schilderstukken in het algemeen, wel de aandacht waard. Het is met wasverf
geschilderd, hoe, daarover loopen de meeningen der deskundigen uiteen. Interessant
is het op te merken, hoe sommige ons modern schijnende ‘ontdekkingen’ hier reeds
voorkomen. Ik wijs hier vooral op de blauwe schaduwen op de kin, wat in een niet
gekleurde reproductie uitteraard niet zichtbaar is. Wanneer men op dergelijke dingen
let, zal men begrijpen, hoe het komt, dat de Grieken hunne schilderkunst hooger
hebben gesteld dan hunne beeldhouwkunst en aan haar bij omwentelingen op
kunstgebied altijd de leiding hebben toegekend
In hoeverre wij portretten bij dergelijke stukken als No. 42, 43 en 45 voor ons
hebben, is nog niet uitgemaakt. Vermoedelijk bezat de ‘begrafenis-ondernemer’ een
collectie verschillende typen in voorraad, waaruit dan een zooveel mogelijk passend
werd gekozen. Natuurlijk werden voor speciale gelegenheden ook bepaalde portretten
geleverd, maar het is niet waarschijnlijk dat wij er hier een voor ons hebben.
Hoogstens zou dit het geval bij de maskers kunnen zijn, daar zij artistiek hoog staan;
alleen moet men dan bij No. 42 een vrij sterke mate van idealiseering aannemen. Bij
het schilderijtje komt het mij daarom minder waarschijnlijk voor, omdat het volstrekt
niet de hand van een meester verraadt.
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NO.

557. FIG. 60. MASKER EENER TRAGISCHE HELDIN, BRONS.

De vormen van het Hellenistische vaatwerk blijven in de eerste eeuw dezer periode
in hoofdzaak dezelfde als die der IVde eeuw.
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In de versiering heeft echter geleidelijk een ommekeer plaats. De oude wijze van
decoreeren door middel van roode figuren op zwart fond raakt in onbruik en maakt
plaats voor een systeem, waarbij de vaas geheel zwart wordt gekleurd of blank gelaten
en waarop de ornamentatie met witte verf en verguldsel wordt aangebracht. Tevens
verandert de versiering van karakter. Het overheerschen der menschelijke figuur
houdt op, men brengt slechts zelden een enkel gracieus poppetje aan en versiert liever
de vaas met kransen en guirlandes. Deze stijl is daarom zoo interessant, omdat een
zijner laatste phases, in de wandeling als ‘Pompeiaansch’ bekend, het voorbeeld
geworden is voor onze Lodewijk XVI, Empire en Biedermaier-stijlen. Inderdaad is
bij sommige in den laatsten tijd in Egypte gevonden sarkophagen en vazen de
gelijkenis met deze nieuwere stijlen treffend. Zijn ontstaan heeft deze stijl te danken
aan het aloude gebruik om vazen met kransen of guirlandes van bloemen en bladeren,
hetzij in natura, hetzij in metaal of terracotta nagebootst, te behangen. (Wellicht zijn
de op fig. 45 weergegeven smalle bladeren oorspronkelijk tot zulk een tak vereenigd
geweest: een op dergelijke wijze versierde hydria is onlangs in Alexandrië gevonden).
Op fig. 59 is een vrij grof specimen (Inv. 879) dezer soort afgebeeld, dat in Italië is
vervaardigd. De witte krans om den bovenrand is vrij sterk afgesleten. Interessant is
het met dit stuk den daarnaast geplaatsten zilveren beker, No. 575, te vergelijken.
Weliswaar stamt deze uit den Romeinschen keizertijd, maar de vorm is eene trouwe
nabootsing van een Alexandrijnsch voorbeeld. De mooie verhouding tusschen voet,
ooren en romp treft men in zelfstandige Romeinsche produkten evenmin aan, als de
van zooveel fijngevoeligheid en smaak

NO. 475. NO. 61. FRAGMENT EENER KOM VAN FAIENCE, TYCHE (FORTUNA) VOORSTELLEND,
ALEXANDRIJNSCH.

getuigende buiging van den wand der vaas en profileering van ooren en voet. De
vervaardiger van de terracotta-vaas heeft blijkbaar den vorm van een dergelijk stuk
voor zijn doel pasklaar gemaakt en aan zijn materiaal aangepast. Het geeft wel een
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eigenaardigen blik op de in den Hellenistischen tijd heerschende eenheid van stijl,
wanneer wij zulke nauw overeenstemmende vormen in Egypte en Italië aantreffen,
vooral omdat wij hier niet met een alleenstaand, maar met een veel voorkomend
geval te doen hebben. Italië is hierbij steeds de ontvangende, het gehelleniseerde
Egypte of Klein-Azië de gevende partij. Zoo was in de Vde eeuw en vroeger Italië
van het eigenlijke Griekenland afhankelijk geweest, alleen schijnt het, dat de
Italiaansche kunstnijverheid nu zelfstandiger met hare voorbeelden omging en zich
niet meer met slaafsch copiëeren tevreden stelde.
Naast dit eenvoudige metalen vaatwerk bestond er ook, dat rijk met reliefs versierd
was, hetzij dat men de reliefs oplegde, hetzij dat men die uit den vaaswand zelf dreef.
Ook hiervoor was Alexandrië beroemd. Een mooi voorbeeld van de eerstgenoemde
wijze van versieren wordt No. 557, wordt op fig. 60 afgebeeld. Het stelt voor het
masker eener tragische heldin, gelijk het hooge, uit kunstmatig haar vervaardigde
kapsel leert. Oogen en hoofdband zijn van zilver ingelegd, hetgeen door de
tegenstelling met het diepgroene brons den indruk van koude starheid, welke aan
zulke op het tooneel gebruikte maskers toekwam en van dit fijn uitgevoerde werkje
inderdaad uitgaat, nog verhoogt. Ook deze soort metalen vaatwerk werd, in terracotta
veel nagemaakt. Een Grieksch specimen der IVde eeuw gaven wij in fig. 48, hier
beelden wij het fragment van een vaas uit Ptolemaeïschen tijd
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af, fig. 61. Het maakte deel uit van een kom van groenachtig bruin geëmailleerde
aarde, waarvan de kleur de tint van geoxydeerd brons moest nabootsen. Bewaard is
een vrouwentorso, in de voor den Hellenistischen tijd typische manteldracht met een
rol onder de borsten. Het attribuut der linkerhand zal het spitse uiteinde van den
hoorn van overvloed zijn, terwijl de rechter waarschijnlijk op het roer van een schip
rustte. Is deze veronderstelling juist, dan hebben wij hier met een Fortuna of, zooals
de Grieken haar noemden, een Tyche te doen. Een ander specimen dezer wijze van
versieren, No. 473, wordt op fig. 62 weergegeven: het is een omstreeks 250 v.Chr.
in Z.-Italië vervaardigde beker, waarvan de vorm is afgeleid van dien van bekers als
fig. 47. De voet is echter plomper, de vaas zelf platter en de buiging van den wand
minder smaakvol. De versiering in het midden bestaat uit het afgietsel van de
Arethusadekadrachme, omstreeks 409 v.Chr. door Euainetos van Syracuse
vervaardigd. Opmerkelijk dat deze munt, die vele kenners voor de mooiste houden,
die wellicht ooit is gemaakt, blijkbaar in de oudheid ook zulk een waardeering vond.
De Zuid-Italiaansche fabrikanten, die dergelijk werk leverden, hadden mettertijd
het in de samenstelling en behandeling der zwarte beschildering buitengewoon ver
gebracht. Inderdaad maken hunne producten dikwijls den indruk van gepatineerd

NO.

473. FIG. 62. ZWARTGESCHILDERDE DRINKSCHAAL. Z.-ITALIAANSCH, ± 250 V.CHR.

zilver, welk kostbaar materiaal zij moeten vervangen. Vergelijkt men dit vaatwerk
met het Grieksche (in engeren zin) uit dezen tijd, zoo blijkt het dat dit, zoowel wat
rijkdom aan vormen als zorg van bewerking en kwaliteit der verf betreft, voor het
Italiaansche moest onderdoen. Het meest komen halfbolvormige bekers zonder voet
voor (No. 470/1). Deze werden met hunne reliefversiering gelijktijdig uit een vorm
afgedrukt en moesten het bovengenoemde vaatwerk met gedreven reliefs nabootsen.
Daarnaast vindt men vooral fleschjes van min of meer gerekte gedaante, waarvan de
kleur evenals die der bekers tusschen bruinachtig zwart en grijs varieert. Het behoeft
geen betoog, dat zulk een wijze van vervaardigen, door middel van afdrukken uit
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een vorm op verval der eenmaal zoo bloeiende vaasindustrie wijst, de vaasfabrikant
was van een betrekkelijk vrij scheppenden kunstenaar tot een machinaal werkenden
ambachtsman gezonken. Een wijziging in de wijze van decoreeren zou evenwel de
pottenbakkerskunst voor een geheel verval behoeden en een laatsten bloeitijd te weeg
brengen. In plaats van de vazen zwart te kleuren, bedekte men ze nu met een laagje
vuurroode kleurstof. Gelijktijdig met dit nieuwe decoratiesysteem, dat wellicht in
Klein-Azië uitgevonden is, komen een aantal nieuwe vormen op, een verschijnsel
dat zich in de geschiedenis der Grieksche ceramiek herhaaldelijk voordoet.
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Tevens wordt weer meer zorg aan de technische bewerking besteed. Het principe
van versieren blijft hetzelfde, n.l. door middel van reliefs. Deze zijn uiterst scherp
en zorgvuldig vervaardigd en geven dikwijls werken van groote meesters weer. Geen
wonder, dat dit vaatwerk overal in den smaak viel en men het de geheele antieke
wereld door begon na te volgen. Zoo ontstonden er ook in Italië, vooral in Arezzo,
vele dergelijke fabrieken. De daar vervaardigde waar is geheel van Griekschen geest
vervuld, èn wat de mooie, strakke vormen èn wat de versiering betreft. Zij verdrong
in Italië mettertijd alle andere vazensoorten en werd het uitsluitende huisraad der
Romeinen uit de laatste periode der republiek en van den keizerstijd. Deze voerden
het overal op hunne veldtochten mede, zoodat de Gallische en Germaansche bevolking
het ook leerde kennen en zich er op toelegde deze veelgebruikte waar zelf te
vervaardigen. Veelal waren in deze fabrieken werklieden uit het Zuiden aangesteld,
wat men uit de voortreffelijke techniek, die alleen verklaarbaar is op grond van een
eeuwenlange traditie, kan afleiden. Op deze wijze zijn Grieksche modellen en
versieringsvormen tot diep in Germanië doorgedrongen.

NO. 276. FIG 63. ZG. CAMPANARELIEF, WANDVERSIERING, TERRACOTTA. BEGIN ROMEINSCHE KEIZERTIJD.

Kan men bij het vaatwerk van wege de groote massa die ons er van is bewaard,
de afstamming - om het zoo te noemen - van de Romeinsche ceramiek uit den
keizertijd van de Grieksche in een geheel gesloten keten van ontwikkeling laten zien,
ook in andere takken van kunst is dit mogelijk, al maakt de kleinere hoeveelheid
overblijfselen dit veel moeilijker. Als voorbeeld beelden wij een z.g. Campana-relief
(No. 276) af, fig. 63, vermoedelijk uit het begin van den Romeinschen keizertijd.
Het stuk diende met een aantal dergelijke stukken tot wandversiering, misschien van
een worstelschool. Voorgesteld is een hal, gedragen door zuilen waartusschen beelden
staan, die beroemde Grieksche werken weergeven. De beide links gaan waarschijnlijk
op een werk uit de omgeving van Lysippus terug; bedoeld schijnen vuist vechters te
zijn, daar om de benedenarm en hand riemen zijn gewikkeld. De uiterste figuur rechts
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is een beroemd werk van Polycletus, een athleet die zich na de zege bekranst. De
jongeling daarnaast geeft een Attisch werk uit het einde der Vde eeuw weer en stelt
een athleet voor, die met de rechterhand een strigilus reinigt. Dit voorwerp diende
om het zand, dat op de voor elke worsteling geoliede huid was blijven kleven, af te
schrappen. In het midden van het relief staat Herakles - eveneens naar een werk uit
de omgeving van Lysippus - de patroon van alle lichaamsoefening. Het gebouw
wordt bekroond door een driehoekigen gevel met twee
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tritonen, die een schild omhoog houden, versierd.
Op het feit dat vele Grieksche werken door Romeinsche copieën bekend zijn, is
reeds in dit opstel gewezen. Een interessant voorbeeld wordt fig. 64 afgebeeld. Het
beeldje, No. 126, stelt voor Achilles, die het lijk der door hem gedoode amazone
Penthesileia, kenbaar aan den eigenaardigen vorm van bijl en schild, wegdraagt. De
grove afwerking doet het dadelijk als een Romeinsch werkje, vermoedelijk uit den
tijd der Antonini kennen, de compositie is echter veel ouder. Men lette er op hoe
sterk de groep nog als een relief werkt, m.a.w., hoe weinig diep zij is en hoezeer zij
er op is berekend alleen van eene zijde gezien te worden. Ter verduidelijking
vergelijke men bijv. de groep van Menelaus met Patroclus of van den zich doodenden
Galliër met zijn vrouw. Bij beide zal bij een meer nauwkeurige vergelijking de
grootere draaiingen der figuren in het oog vallen. Ook maakt de wijze waarop bij de
hier afgebeelde groep zorgvuldig is vermeden deelen der staande figuur door de
gedragene te bedekken, een ouderen indruk. Op grond van een en ander zou men
geneigd zijn, de oorspronkelijke groep waarvan geene andere navolgingen tot nu toe
zijn bekend geworden, in de Vde eeuw te dateeren.

NO.

126. FIG. 64. ACHILLES EN PENTHESILEIA, BRONS, ROMEINSCH, NAAR GRIEKSCH VOORBEELD.

Hetzelfde geldt van de onnatuurlijke houding van het hoofd der gedragen figuur
dezer groep welke bij de zooeven genoemde geheel realistisch is.
Dat de overgang der Grieksche stijlen in de Romeinsche zoo geleidelijk plaats
vond en dat de Romeinsche heerschappij die niet plotseling afbrak en door iets
nationaals verving, is niet verwonderlijk, wanneer men bedenkt, dat er eene echt
Romeinsche kunst feitelijk niet bestond. De Romeinen zijn nooit een artistiek begaafd
volk geweest, hunne oudste tempels en beeldhouwwerken zijn door Etruriërs gemaakt.
Nu stond dit volk op zijn beurt weliswaar ook onder Griekschen invloed, maar tot
in de eerste tijden der Romeinsche geschiedenis had het deze invloeden op zijne
wijze omgewerkt. Geleidelijk werden deze Grieksche invloeden echter sterker. Met
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de onderwerping van de Etrurische staten kwam Rome in onmiddellijke aanraking
met de Grieksche koloniën in Italië. Het Romeinsche volk bleek echter ook onder
dezen invloed niet in staat om het tot een nationale kunst te brengen; de Grieksche
stijl, min of meer door Etrurische eigenaardigheden gewijzigd, bleef de heerschende.
Toen het na de verovering van Griekenland (144 v.Chr.) in Rome mode werd om
zich voor kunst te interesseeren, vonden de Grieksche kunstenaars daar dan ook een
welkom onthaal, zoodat Rome tot een brandpunt van allerlei stijlen werd, zooals het
de verzamelplaats van allerlei volksrassen was. Uit dit conglomeraat ontstond
langzamerhand één kunst. Deze mag men den naam Romeinsch geven, daar zij
inderdaad eigenschappen heeft, die men ook in het Romeinsche volk terug vinden
kan. De nuchtere, scherpe blik voor de werkelijkheid, waarvan de Ro-
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mein in het praktische leven blijk geeft, vindt men bijv. in de meesterlijke portretten
uit den keizertijd, die den voorgestelde in al zijne eigenaardigheden weergeven, terug.
De ontwikkeling der kunstnijverheid loopt hieraan min of meer parallel, ook de
vormen van het vaatwerk bijv. kan men niet voor bloote ontleeningen aan de
Grieksche verklaren, daarvoor treft men er te veel niet Grieksche vormen en
stijlelementen bij aan. Deze wordingsgeschiedenis wilde ik echter niet toelichten,
daar men deze, behalve in de Nederlandsche musea, die op dit gebied evenals op dat
der Grieksche kunst, veel rijker zijn dan de meeste Nederlanders weten, in één
particuliere verzameling hier te lande reeds voortreffelijk kan bestudeeren. Ik bedoel
de rijke verzameling Kam te Nijmegen. Moge de eigenaar van die schatten bereid
gevonden worden die in ruimeren kring bekend te maken en daarmede voor de
Romeinsche kunstnijverheid de belangstelling wekken, die haar toekomt, zooals deze
verzameling dat voor de Grieksche tracht te doen.
Voorjaar 1910.

Dropmuziek
door Franz de Backer.
Aan Herman Broeckaert.
Nu wiekt de goede regenwiek
Op blaerkens en op twijgen:
De regen klopt een dropmuziek,
En alle vogels zwijgen....
De regen klopt zijn dropmuziek....
Ik zie hem noten rijgen,
Ik hoor het liedje, dat hij miek
Bij 't zoevend kransen-zijgen....
Nog wiekt de goede regenwiek....
Mijn harte, moe van hijgen
- O 't goed, dat frissche regen schiep! Wil als de vogels zwijgen!
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De Fransche overheersching
door C.F. Gijsberti Hodenpijl.
IV.
De drukpers. Onze kerkgenootschappen. De posterijen. De tabakshandel.
De vaccine. Drinkwater voor Amsterdam en 's Gravenhage.
Waterstaatswerken. Heideontginnïng.
Ingevolge een decreet van 3 Augustus 1810 mocht er met ingang van 1 Januari 1812
in het vervolg slechts één politiek dagblad in ieder departement, buiten dat van de
Seine verschijnen, dat dan in twee kolommen, Fransch en Hollandsch, gedrukt, het
nieuws overnam uit de officieele gouvernementsbladen als de Moniteur, het Journal
de Paris e.a. Op gelijke wijze werden Advertentiebladen - Feuilles d'affiches - gedrukt.
In die bladen mocht niets anders worden opgenomen dan familie-berichten,
gerechtelijke en handelsaankondigingen. De plaatsen, waar die ‘Feuilles d'affiches’
mochten verschijnen, waren: Alkmaar, Amsterdam, Breda, Dordrecht, Emden,
Groningen, Haarlem, 's Gravenhage, Jever, Leeuwarden, Leiden, Maastricht,
Rotterdam, Utrecht en Zierikzee*).
Van boeken, tijdschriften en couranten, die in het buitenland gedrukt waren, werd,
bij decreet van 29 April 1811, een hoog inkomend recht geheven en wel één centime
voor elk blad druks. Uit de opbrengst dezer drukkende belasting moest de directie
van den boekhandel worden bekostigd.
De prefecten schreven de instructies voor, waarnaar de uitgevers zich hadden te
gedragen Deze strekten zich o.a. uit tot de letter, waarmee en de soort van papier
(mediaan), waarop de courant moest worden gedrukt. De uitgever was tevens verplicht
kosteloos te plaatsen, wat de prefect hem zou gelieven te zenden†). Bijzonder droeg
De Celles den onder-prefect Abbema de zorg op voor boeken, die niet in den handel,
dus voor eigen rekening, verschenen, voor wier onderzoek zorgvuldig de persoon
moest worden uitgekozen. Nog voegen wij hier aan toe, dat almanakken en dergelijke
uitgaven niet aan het onderzoek van den directeur-generaal Baron de Pommereul te
Parijs onderworpen waren*).
Ook onze kerkgenootschappen wilde Napoleon op Franschen voet inrichten. Bij
decreet van 7 Maart 1811 werd gelast staten in te leveren van 's lands kerkgebouwen
en bijzondere gestichten van alle kerkgenootschappen. Zijn streven was om de
Roomsch-Katholieken met de Jansenisten en de verschillende Protestantsche gezindten
onderling te vereenigen tot één lichaam. Dat ook deze plannen uit den aard der zaak
veel tegenstand uitlokten, behoeft geen betoog, doch de opvolgende gebeurtenissen
hebben de uitvoering belet.
Nu had de revolutie van 1795 de gelijkheid van eeredienst ingesteld. Reeds bij de
staatsregeling van 1798 was de scheiding van kerk en staat vastgesteld geworden,
waarbij de staatskerk kwam te vervallen en aan de belijders van elken godsdienst

*) J. M Kemper. Verzameling Wetten en Decreten. blz. 695.
†) ‘Die Haghe’. Bijdragen en mededeelingen 1904. blz. 178.
*) De Celles aan den sous-préfect, 11 November 1812. Prov. Rijksarchief te Haarlem. Papieren
De Celles, portefeuille No. 2283.
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gelijke rechten werden gewaarborgd, maar waarvan de uitvoering niet overal even
gemakkelijk ging†).

†) Te 's Hertogenbosch maakten toen al de katholieken aanspraak op de St. Jan, doch twaalf
jaren zouden moeten verloopen eer een einde aan den strijd om deze kerk kwam. Toen
Napoleon den 8sten Mei 1810 te 's Hertogenbosch kwam was zijn tusschenkomst noodig om
het pleit te beslechten. In een verzoekschrift hem door een commissie aangeboden, werd er
op gewezen dat de katholieken sedert twee eeuwen beroofd van hunne kerken, verplicht
waren den godsdienst uit te oefenen in duistere ongezonde schuilhoeken, die eer op
gevangenissen dan op Godshuizen geleken. Na de lezing van het verzoekschrift had tusschen
den keizer en de commissie het volgende gesprek plaats
‘De combien est la majorité?’
‘De quatre cinquièmes, Sire!’
‘Vous l'aurez’.
Bij keizerlijk decreet van 8 december 1810 werd de St. Janskerk aan de katholieken
toegewezen (J.C.A. Hezemans. De St. Janskerk te 's Hertogenbosch 1866. blz. 314).
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Ingevolge nu het decreet van 29 October 1811 werd bepaald, dat in 1812 alle
eerediensten in ons land zouden geregeld worden naar de wetten van het Keizerrijk.
Dientengevolge zou een commissie, bestaande uit de voornaamste bedienaren der
verschillende kerkgenootschappen, te Amsterdam bijeenkomen, ten einde te beslissen
over de kerkelijke indeeling van het land, benevens de toekenning der kerkgebouwen
en goederen aan de verschillende eerediensten.
De verhouding tusschen de verschillende eerediensten, zooals die was in 1811,
wordt op de volgende wijze aangegeven*).
De Roomsch-Katholieke bevolking, die getrouw ter kerke ging, vormde nog niet
van de geheele bevolking. Zij beschikte over 451 kerken en 408 priesters.
Hier zij opgemerkt, dat de instelling van het Concordaat van 25 Februari 1813,
medebrengende de oprichting van Bisdommen in Holland, de Protestanten pijnlijk
aandeed, zonder de Katholieken te bevredigen, die tevreden waren met den bestaanden
toestand†).
De oud-bisschoppelijke Clerezy der R.C. of Jansenisten hadden 29 kerken en 27
priesters, hun eigen bisschop en een seminarie te Amersfoort.
Het aantal lidmaten, dat tot de Hervormde kerk behoorde, maakte ⅔ van de geheele
bevolking uit. De protestanten bezaten 1380 kerken en 1360 predikanten. De
kerkgebouwen, waarvan de meeste mooie orgels bezaten, werden ruim en fraai
genoemd en goed onderhouden.
De Remonstranten hadden 28 kerken en een gelijk getal predikanten ter hunner
beschikking.
De Waalsche gemeente telde 22 en de Engelsche 5 kerken tot het uitoefenen van
hun eeredienst.
Tot de Luthersche gemeente kon 1/12 van de totale bevolking worden gerekend;
het aantal kerken bedroeg 158 en dat der godsdienstleeraren 193.
De Mennonieten of Doopsgezinden maakten 1/56 van de bevolking uit; zij bezaten
131 kerken benevens 160 predikanten en catechiseermeesters.
Dan had men nog de bekende kleine Hernhutters-gemeente te Zeist en die te
Norden in Oost-Friesland, benevens het te Delft in 1797 opgerichte genootschap
Christo Sacrum, dat in 1834 ontbonden werd;
Van de Israëlieten, die sedert het decreet van 23 September 1808 gelijke rechten
en bescherming moesten genieten, evenals de leden der andere kerkelijke gezindten,
wordt het aantal hunner synagogen niet opgegeven. Wel vindt men het oordeel van
Lebrun over de Israëlieten vervat in zijn schrijven aan Napoleon van 28 September
1810, waarin hij spreekt van Portugeesche Joden, die zich beter achtten dan de anderen
en inderdaad door hun fortuin hooger staan. Verder noemt hij de Duitsche Joden,
waaronder zoowel rijke en achtenswaardige lieden, als personen, die van kwade
praktijken bestaan. Maar onder de Portugeesche en Duitsche beiden, zegt hij, vindt
men verlichte en geleerde Joden, bekwame rechtsgeleerden, geneesheeren en
letterkundigen. Deze gevoelen zich in het algemeen aan Frankrijk en bovenal aan
Uwe Majesteit gehecht, die zij als den beschermer der Wetenschappen beschouwen
en hun beschermer in het bijzonder*).
Aan de leeraren van alle kerkgenootschap*) D'Alphonse. Aperçu sur la Hollande I. p. 403-418.
†) Joh. W.A. Naber. Overheersching en Vrijwording. Haarlem 1909. blz. 137.
*) De Caumont la Force. p. 204.
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pen was bij besluit van den Prins Stedehouder - van 18 Juli 1810 - opgedragen om
voortaan bij elke godsdienstoefening te bidden voor den keizer der Franschen, met
last aan de Burgemeesters en Gemeente-besturen om toe te zien, dat de leeraars zich
stiptelijk daarnaar zouden gedragen. Zoo sprak in de Haarlemsche Doopsgezinde
kerk Ds. M. van Geuns deze sarcastische formule: ‘Ook heeft men ons bevolen te
bidden voor Napoleon, den keizer der Franschen, die over ons en andere volken den
scepter zwaait’*).
Voor de Roomsch-Katholieke kerk was het volgende formulier-gebed
voorgeschreven:
‘Domine, Salvam fac Rempublicam; et exaudi nos in die qua invocaverimus te.
Domine salvum fac Imperatorem nostrum Napoleonem. Et exaudi, etc.†).

DE DILIGENCE. NAAR HOUTSNEDE UIT OUDE KINDERPRENT. (COLLECTIE J. VAN STOLK AZ.).

Met de bezoldiging der predikanten echter was het na 1811 al heel treurig gesteld.
Na tot dat jaar slechts voor één derde uit 's lands kas betaald te zijn, werd deze
opgeschort en de zorg voor hun tractement overgelaten aan de gemeenten, die op
geringe dorpen en kleine plaatsen daarin onmogelijk konden voorzien. Als gevolg
hiervan drong de Intendant-generaal van Financiën Gogel, die bijna dagelijks
overstelpt werd met klachten van predikanten, waarvan een groot deel onder
financiëele zorgen gebukt ging, er bij den prefect De Celles op aan wat spoed te
maken met de inlevering der tabellen voor de uitkeering der achterstallige
tractementen, waarvan de toezegging door Z.M. voor het dienstjaar 1812 was
toegestaan*). Ongeveer in den zelfden geest beklaagt Gogel zich eenigen tijd later bij
De Stassart over het vermenigvuldigen der klachten van de predikanten. In deze
omstandigheden zeide hij verplicht te zijn tot een gedeeltelijke afdoening der
betalings-mandaten over te gaan†).
In beter doen echter waren de Katholieke geestelijken, die evenals vroeger uit
vrijwillige bijdragen hunner parochianen verzorgd werden en wegens het gemis van
gezinnen zich gemakkelijker konden bewegen.§)
Zeer veel te wenschen over liet ook de betaling der ambtenaren in den loop van
1812 tengevolge van geldgebrek. Er dreigde een stilstand in de administratie, daar
de beambten, die hunne bezoldiging niet ontvingen, wegbleven**). Tot diegenen, die
*)
†)
*)
†)
§)
**)

Mr. D. Veegens. Historische Studien II. blz. 240.
Maasgouw 1890. blz. 78.
Gogel aan De Celles, 6 April 1813. Prov. Rijksarchief Haarlem. Papieren De Celles, No. 12.
Gogel aan de Stassart, 1 October 1813. Portefeuille Holland, No. 5750. R.A.
P.J. Blok. Geschiedenis van het Ned. Volk VII. blz. 251.
Joh. W.A. Naber. Overheersching en Vrijwording. Haarlem 1909. blz. 134.
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ook reden tot klagen hadden, behoorden de beide directeuren van 't Kabinet van
Natuurlijke Historie en het Schilderijen-Museum met het daarbij behoorende Penning
kabinet in het Paleis op den Dam te Amsterdam, die bij De Celles aandrongen op
uitkeering van hun tractement over 1811, alsmede gedane voorschotten. De Celles
wist niet beter te doen dan D'Alphonse de zaak onder het oog te brengen††). Daar nu
op het budget van 1812 een post van 200.000 francs ter

††) De Celles aan D'Alphonse, 28 Januari en 28 Maart 1812. Portefeuille No. 1001. R.A.
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aanmoediging van de Schoone Kunsten was gebracht, behoeft men niet te vragen,
wat ook daarvan voor het doel zal besteed zijn geworden.

ONTWERP VAN EEN SCHILD BESTEMD OM IN DEN FRANSCHEN TIJD UITGEHANGEN TE WORDEN AAN
DE POSTKANTOREN. (COLLECTIE J. VAN STOLK AZ.).

In Mei 1811 kwamen eenige decreten tot ons over, waarvan wel het belangrijkste
betrof dat der Hollandsche posterij. In alle steden zouden posten afrijden en de
postboden vertrekken van een algemeen kantoor. Iedere postbode behoorde een
rooden band om den arm te dragen en mocht geen pakket zwaarder dan 2 pond bij
zich hebben. Geen wagen of schuit mocht een pakket lichter dan 2 pond mede voeren.
Geldspeciën van hoe geringe waarde ook, mochten niet in een brief worden gesloten,
maar moesten afzonderlijk aan het postkantoor ter verzending worden afgegeven.
Alle aangeteekende brieven behoorden door den geadresseerde in eigen persoon van
het postkantoor te worden afgehaald.
Doordat nu de handel van ons land met Engeland afgesloten was, had de
brievenverzending van en naar Engeland gestaakt moeten worden. Aan het publiek
was hiervan kennis gegeven door een circulaire van 3 Maart 1811 van den
Directeur-generaal te Parijs, graaf Lavalette, aan den Directeur der Hollandsche
departementen De Chambure, inhoudende, dat alle voor Engeland bestemde brieven
zouden worden achtergehouden en vervolgens verbrand. Wel werd bij aanschrijving
van 23 Juli d.a.v. bepaald, dat enkele voor Engeland bestemde correspondentiën
werden toegelaten, maar reeds den 7en Augustus d.a.v. werd deze bepaling weder
ingetrokken. De eerste aanschrijving bleef gehandhaafd. Slechts enkele personen
behalve de autoriteiten mochten van het intrekken van dit besluit in kennis worden
gesteld en het was ten strengste verboden dit op de een of andere wijze openbaar te
maken. Zeker vermeende het gouvernement hierdoor in de gelegenheid te zijn voor
Engeland bestemde brieven te kunnen onderscheppen, want alvorens te worden
verbrand moesten voornoemde brieven aan den Directeur-generaal te Parijs
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opgezonden worden. Directeuren of beambten der Posterijen die toch zoodanige
brieven verzonden, kregen onmiddellijk hun ontslag*).
Toch werd van die aanschrijving in zooverre afgeweken dat de briefwisseling
opengesteld werd voor krijgsgevangenen die zich zoowel in Frankrijk als in Engeland
bevonden en voor kooplieden die licenten bekomen hadden, alsmede voor Franschen
die eigendommen bezaten in Fransche koloniën welke door vijandelijke troepen

*) Papieren D'Alphonse, portefeuille No. 944. R.A. en Sautyn Kluit. De geschiedenis van het
Continentaal stelsel, blz. 164.
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bezet waren. Dusdanige brieven moesten gefrankeerd maar ongecacheteerd aan het
postkantoor bezorgd worden*).

BORD DAT DOOR DE FIRMA A. HILLEN TE DELFT TIJDENS DE FRANSCHE OVERHEERSCHING BOVEN HUN
MAGAZIJN GEPLAATST WAS. HUN TABAKSHANDEL WERD TOEN VOOR REKENING VAN HET
GOUVERNEMENT GEDREVEN, DOCH NA DE OMWENTELING WEER VOOR EIGEN REKENING VOORTGEZET.

Wat ook tot de belangrijke veranderingen behoorde, was dat ons belastingstelsel
door het Fransche vervangen werd en den 1en Januari 1812 de vereenigde rechten
‘droits réunis’ in werking traden. Deze ‘droits réunis’, die men spottenderwijs wel
eens de ‘draaiende ruïne’ noemde, waren elf soorten van vereenigde indirecte
belastingen, zooals op het zout, de waag, de ronde maat, de turf, de steenkolen, de
goud- en zilverwerken, de scheepvaartrechten, het gemaal, de sterke dranken, de
wijnen en het zegel op de kwitantiën der verschillende imposten. Wel waren de
belastingen tijdens onze vereeniging met Frankrijk op zich zelf niet zoo hoog als
onder de Republiek of onder koning Lodewijk, toen er 23 waren, maar zij drukten
pijnlijk, daar het vermogen om ze te betalen met iederen dag verminderde, en werden
verfoeid om de hatelijke wijze, waarop de ambtenaren ze ten uitvoer brachten†).
Als uitvloeisel daarvan werd het tabaksbedrijf aan de regeering getrokken, waardoor
nagenoeg allen, die er hun middel van bestaan in vonden, bij wijze van
nieuwjaarsgeschenk daarvan werden beroofd. Een onafhankelijken handel in tabak
liet de Fransche regeering niet meer toe. Zij had dit bedrijf gemonopoliseerd, zooals
heden ten dage in Frankrijk nog geschiedt. Bij decreet van 22 October 1811 was
bepaald, dat er twee keizerlijke Manufacturen voor de Tabaksfabricage zouden
worden opgericht, namelijk een te Amsterdam en een te Rotterdam. Van deze twee
Manufacturen nu zouden alle kooplieden en winkeliers in de Hollandsche
departementen hun tabak ontvangen. Ten einde het den kooplieden eenigszins
gemakkelijk te maken, zou in elke stad één magazijn worden aangelegd, dat altijd
van genoegzamen voorraad zou zijn voorzien. Alle andere tabakshandel werd op
zware geldboete verboden. Naar evenredigheid der bevolking van elke stad mocht
op de duizend inwoners slechts één tabakshandelaar wezen. In Utrecht b.v, dat toen
ruim 31.000 inwoners telde, werden 32 ‘slijters’ aangesteld, welke meerendeels
gekozen werden uit de handelaars en winkeliers in tabak. Zij moesten hun voorraad
afhalen uit het stedelijk magazijn, waar tevens de prijs, waarvoor zij mochten
*) Journal du Département des Bouches du Rhin 1811. No. 63.
†) F. Nagtglas. De laatste maanden der Fransche heerschappij in Walcheren 1864. blz. 46.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 21

verkoopen, werd vastgesteld.*) Boven ieder magazijn, aan het hoofd waarvan een
directeur stond, prijkte een groot fraai wapenbord. Eveneens behoorden alle ‘slijters’
te pronken met een bord boven hun voordeur, voorzien van het keizerlijk wapen en
de woorden: Tabak van de keizerlijke manufacturen.

*) Navorscher 1905. blz. 680.
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De regie-tabak vond een slecht onthaal, want men wilde of kon ze niet rooken. Daar
kwam bij, dat zij door de nieuwe belasting meer dan de helft in prijs gestegen was,
ten gevolge waarvan het aantal rookers en snuivers aanmerkelijk verminderde. Wel
kweekte men ook hier te lande tabak in het arrondissement Amersfoort en in de
omstreken van Hilversum en was alsmede in de omgeving van Wageningen een
uitgestrekt terrein voor de tabakscultuur in exploitatie*). Maar deze haalde toch niet
bij de echte Varinas en Portorico, al werd dan de Amersfoortsche tabak nog de beste
gevonden. Men behoeft dus niet te vragen welk een plaag 't voor ons, aartsrookers
als we nu eenmaal zijn, was dat zelfs het genot van een pijp smakelijke tabak ons
werd onthouden.
Eveneens onderging de verkoop van wijn en sterken drank een groote verandering
door het doen verkoopen per liter of hectoliter, nu het metrieke stelsel ook hier in
werking trad. De handelaars in gedistilleerd maakten mindere zaken door de
drukkende belasting, waarmede hun artikel was belast geworden. De azijn was ook
al meer dan de helft in prijs gerezen. Daarentegen haalden de kuipers uit dit alles
groot voordeel Zij moesten namelijk meer knechts in het werk stellen voor het kuipen
van hectoliter-fusten, die alle handelaars en winkeliers noodig hadden.
Een belasting op deuren en vensters - welke in Frankrijk nog bestaat - werd ook
hier te lande ingevoerd. Daarbij voegde zich die op het personeel, voor dienstboden,
paarden, rundvee en haardsteden. Een verbetering kon evenwel genoemd worden de
vervanging der onderscheidene plaatselijke belastingen door opcenten op de
rijksbelastingen.

SOMMATIE OF LAATSTE WAARSCHUWING OM DE BELASTING TE BETALEN. (COLLECTIE J. VAN STOLK
AZ.).

*) Rapport van De Celles aan D'Alphonse over den toestand van het Departement van de
Zuiderzee in 1811. Portefeuille No. 945. R.A.
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Een onderwerp, dat den menschen allicht meer dan eenig ander belang inboezemt,
is dat der volksgezondheid, waaromtrent we nu iets zullen mededeelen. Ten einde
de doctoren tot het vaccineeren aan te moedigen, had koning Lodewijk bepaald, dat
jaarlijks drie gouden medailles ter waarde van tien ducaten beschikbaar zouden
worden gesteld voor de drie geneesheeren of chirurgijns van elk departement, die
het grootste aantal vaccinaties gratis zouden hebben verricht. Dit aantal moest voor
iederen medicus de honderd overschreden hebben. Het Fransche bestuur gaf verdere
uitvoering hieraan door te gelasten, dat bij besluit van 19 December 1810 aan een
en dertig medici gouden medailles zouden uitgereikt worden. In het volgend jaar
onderwierpen zich in het geheel 20.117 personen aan het inenten, waarvan 10.351
kosteloos en 9.766 tegen betaling*). Uit deze opgave

*) D'Alphonse. Aperçu sur la Hollande I. p. 254. R. A
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blijkt, dat het inenten toen nog maar matig was; vooral onder de lagere volksklasse
heerschte daar een vooroordeel tegen. Toen in het najaar van 1812 bij eenige kinderen
te Delft de pokken heerschten, bracht de maire van die plaats, de Heer A. van
Schuylenburch, den onderprefect van Rotterdam, den heer J.A. van Zuylen van
Nyevelt, de wenschelijkheid onder het oog om eenige gunsten aan die personen te
verleenen, welke zich wilden laten vaccineeren, en op het voetspoor van Koning
Lodewijk dengenen, die weigerden, niet meer toe te staan hun kinderen kosteloos
school te laten gaan.*).
In Amsterdam echter bestond reeds sedert 1803 een commissie ter bevordering
der vaccinatie, waarvan rijke particulieren en wetenschappelijke ingezetenen deel
uitmaakten. In tien jaren mocht de inenting op 10.453 personen worden toegepast†).

DE VACCINEMEDAILLE.

Een vreemd geval deed zich in 1813 te Gouda voor, waar twee kinderen, die
gevaccineerd waren, toch door pokken aangetast werden. Hierover rapporteerde dr.
Büchner, die als een der gekwaamste geneesheeren bekend stond, dat het geen
verwondering moest wekken, wijl zich hier òf een ‘fausse vaccine’ voordeed, òf dat
de kinderen de ziekte reeds onder de leden hadden. Dr. Büchner beriep zich hiervoor
op zijne ervaring bij het inenten van meer dan 2600 personen§). Ongetwijfeld een
record!
In verband hiermede heeft het zijn belang het oordeel over onze medici te vernemen
van Baron d'Alphonse, die de bekwaamheid der dokters prijst, maar die der chirurgijns
over het algemeen als van geene waarde beschouwt. Laatstgenoemden waren in alle
kleine steden en dorpen slechts barbiers.
Ook wat over de vroedvrouwen wordt medegedeeld, verdient vermelding. Werden
deze over het algemeen vrijwel berekend gehouden voor hare taak, de chirurgijns
daarentegen waren meestal geen accoucheurs. Bij de prefecten was met klem verzocht
om eenige leerling-vroedvrouwen naar de ‘Ecole de Maternité’ te Parijs af te
vaardigen, maar slechts één enkele was daarheen gegaan, daar zich verschillende
moeilijkheden voordeden, voortspruitende uit onbekendheid met de Fransche taal
en den afkeer van deze vrouwen om hun land te verlaten*).
Opdat de geneeskunde op den grondslag der wetenschap uitgeoefend en het publiek
niet misleid zou worden door zoogenaamde geheime geneesmiddelen van personen,
die zich den titel van dokter aanmatigden, werd gelast, dat in elke gemeente degene,
*) De Maire van Delft aan den onder-prefect, 8 October 1812. Gemeentearchief van Delft.
†) De Maire van Amst. aan den prefect, 12 Mei 1813. Papieren De Celles, No. 233. Prov.
Rijksarch. Haarlem.
§) Dr. Büchner aan den onder-prefect van Zuylen van Nyevelt, 8 Oct. 1813. Pap. de Stassart.
Holland No. 5717. R.A.
*) Aperçu sur la Hollande I. p. 252 en 253.
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die een beroep uitoefende, dat met de geneeskunde verband hield, bij den maire zijn
diploma moest overleggen. Onder dit beroep werd verstaan dat van medicinae doctor,
chirurgijn, vroedmeester, vroedvrouw en apotheker. Apothekers-winkels behoorden
te worden gevisiteerd, of zich daarin geen medicamenten bevonden in strijd met de
wet. Hoofdzakelijk had deze maatregel ten doel om de kwak zalverij zooveel mogelijk
tegen te gaan†).
Maar het belang der volksgezondheid strekte zich nog verder uit en wel tot de
verbetering van drinkwater te Amsterdam en 's Gravenhage. Voorheen had de
hoofdstad ettelijke jaren behoefte aan een behoorlijke watervoorziening. Zij moest
zich steeds behelpen met van buiten af per schuit

†) Journal du Dept. des Bouches du Rhin, 9 novembre 1810.
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aangevoerd drinkwater. Daarmee begonnen de bierbrouwers, later volgde de stad.
In de 16de eeuw moet het water uit het Haarlemmermeer zijn gehaald, doch dat
werd later minder geschikt tot het brouwen van bier geoordeeld, waarom de toevlucht
tot het Vechtwater werd genomen. Dit halen ging altijd met groote moeite en kosten
gepaard en was in strenge en langdurige winters niet altijd doenlijk. Onder het
Fransche bestuur wilde men dezen toestand niet laten voortduren, weshalve dan ook
door Napoleon, tijdens zijn verblijf in de hoofdstad in verband hiermede een decreet
werd uitgevaardigd. Amsterdam met zijne bevolking van ruim 195.000 zielen,
behoorde van 200 duim water (pouces d'eau) door middel van metalen pijpen uit de
Vecht afgeleid, te worden voorzien. Ter verduidelijking diene, dat de pouce d'eau
de fontaniers is een waterstraal, die gelijk staat met 19,2 kubieke Meters in de 24
uren en dus 200 pouces d'eau = 384.000 decaliters water.

SPOTPRENT OP DE KOEPOKINENTING, NAAR J. GILLRAY. (COLLECTIE J. VAN STOLK AZ.).

De Minister van Binnenlandsche Zaken werd met de taak belast om vóór den 1en
Maart 1812 dienaangaande aan Z.M. een plan in te dienen, waarnaar een ieder
verlangend uitzag, doch dat door velen voor onuitvoerbaar werd gehouden. Een
commissie gevormd uit twee scheikundigen, drie geneesheeren en twee ingenieurs
moest de volkomen zuiverheid van het water onderzoeken. Zij deed Vreeland als de
geschiktste plaats aanwijzen, waar die waterleiding zou moeten beginnen, maar er
kwam niets van*).
In een rapport aan D'Alphonse van 11 Januari 1812†) over de mogelijkheid om

*) Mr. W.J.C. van Hasselt. Ontwerpen om de stad Amsterdam van zoet water te voorzien, 1841.
blz. XIV.
†) Papieren D'Alphonse, portefeuille No. 1006. R.A.
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in de grachten der hoofdstad zuiverder water te verkrijgen, wordt met zekeren trots
er op gewezen, dat te voren nog niemand het plan had durven ter hand nemen om
een einde te maken aan den stank, die dat water kon verspreiden en de
onaangenaamheden, die daaruit voortvloeiden. Het was aan Napoleon te danken, dat
een werk zou worden uitgevoerd, dat in de vier werelddeelen de algemeene verbazing
zou wekken en waarvan vele voordeelen het gevolg zouden zijn.
In zijn ‘Aperçu’ schreef D'Alphonse*) dat het plan om Vechtwater binnen
Amsterdam te voeren, op vele bezwaren stuitte, doch er werd voorgesteld het water
uit den Rijn bij Amerongen te krijgen door middel van een breed kanaal. Dit kanaal
zou door Zeist, Naarden en Muiden loopen en tevens voor de scheepvaart dienen.
De kosten zouden bedragen 12.600.000 francs. Wat het plan aangaat om 's Gravenhage
met zijn bevolking van ruim 42000 zielen, van stroomend water te voorzien, dit
moest volgens het ‘Aperçu’ uit de Maas bij Maassluis verkregen worden. De werken
hiervoor werden geraamd op 244.020 francs.
Tot de belangrijkste projecten in die dagen ontworpen, behoorde de droogmaking
van het Haarlemmermeer. Het was niet de bedoeling den geheelen plas, 22800
hectaren, droog te leggen, doch slechts een oppervlakte van 17.400 hectaren. Het
overblijvende gedeelte zou moeten dienen tot het opnemen van het overtollige water
uit de omliggende polders. Daarbij kwamen nog bijbehoorende werken, zoodat de
gezamenlijke kosten dezer drooglegging werden geschat op 16.800.000 francs, maar
men had geen zekerheid, dat deze raming niet zou worden overschreden Nog meer
waterstaatswerken stonden op het programma, die millioenen eischten, zooals o.a.
de verlenging van de rivier de Linge in het belang van de Tielerwaard, die een groot
deel van het jaar veel van het water te lijden had; de droogmaking van de Zuidplas
tusschen Rotterdam en Gouda, waarvan 7827 hectaren land zouden kunnen gewonnen
worden, alsmede de afsluiting van de Lek, hetgeen ten doel had de voormalige
provincie Holland voor overstrooming te vrijwaren*). Maar hoe zou dit alles bekostigd
kunnen worden door een land, waar het onderhoud van bruggen, wegen kanalen zoo
buiten alle verhouding zwaarder drukte dan in het oude Frankrijk.
Een ander belangrijk vraagstuk, dat eveneens het Fransche bestuur belang
inboezemde, was dat der heide-ontginning. Een lijvig rapport hierover in 1812
uitgebracht door den commissaire-général de l'Agriculturé J. Kops aan D'Alphonse†),
geeft een overzicht van den toenmaligen toestand der heidevelden, waaraan nog
zooveel viel te verrichten. Met lof wordt in dat rapport gewaagd van de onderneming
van generaal H.W. Daendels, in 1803 aangevangen in het dal tusschen Oldenbroek
en Heerden, welke een der voornaamste ontginningen wordt genoemd. Andere van
beteekenis waren die van den heer van Riemsdijk te Havelte, van den heer Raedt in
den omtrek van Doornspijk en Oldenbroek, van den onder-prefect van het
arrondissement Zutphen, de heer van den Borch van Verwolde, en van den heer van
Eys, voorzitter van de commissie van den Landbouw, in het Dept. der Zuiderzee.
Wordt in het ‘Aperçu’ van D'Alphonse op het groote nut van het ontginnen der
eenzame heidevelden gewezen, de handen om die te bebouwen, de mestspeciën om
ze vruchtbaar te maken ontbraken, en als voornaamste factor het noodige kapitaal.
*) Tome I. p. 156. R.A.
*) D'Alphonse. Aperçu sur le Hollande. I. 161. R.A.
†) Papieren D'Alphonse, portefeuille No. 980. R.A.
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Maar dwingt het geen eerbied af, dat het Fransche bestuur toen reeds wilde voorzien
in tal van werken, die eerst jaren later tot stand zijn gekomen?
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Winter-sonnetten
door Hélène Swarth.
I.
Winterbosch.
In 't bruine bosch, met doffe ploffen, plompen
De donkre boomen op den sombren grond.
Droef roepend, zwerven bonte kraaien rond
En plonzen neder op de bronzen rompen.
Van verre klept een klok, die sterven kondt,
Door logge nevels, die haar klanken dompen.
Een sponzen vloer van armoe-zwarte lompen,
Ligt laag het loof, dat bloeide in zonneblond.
De grijze luchten zijn te zwaar voor zuchten,
Aan kleffe paden kleeft mijn voetzool vast.
En weemoed welt uit geuren en geruchten,
Een bleeke schim, die naar mijn vleug'len tast.
Zij hangen slap - waar zal ik nú mee vluchten
Boven het wegen van mijn levenslast?
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II.
Scheveningsche boschjes.
Wreed blinkt de tramrail als een bloote kling.
De naakte boomen, zwart en smartverwrongen,
- Waar loov'r aan lispte en lentevoogle' in zongen,
Staan, waar de straat in duinbosch overging,
Klein, droog verschrompeld, druk aanééngedrongen,
Als donkre heksen in een tooverkring,
Alsof met dreigen zij de zegening
Van lentezon en licht azuur bedongen.
Droef zoeft de tram en somb'r-eentonig klapperen
De castagnetten van een schamel kind.
Doch zie! als blanke zegevanen wapperen
Sneeuwwitte wolken in den westewind.
O, wil een wijle in winterleed verdapperen,
Mijn droeve ziel, tot lente u bloeien vindt.
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III.
Lentedag in december.
In 't bruin geboomte kwettren blij de meezen
En vroolijk fluit de kleine winterkoning,
Als ware 't tijd voor 't bouwen van een woning
En had geen vogel sneeuw en koû te vreezen.
Ik proef zoo zoet de lauwe lucht als honing.
Van de omgeploegde landen komt gerezen
Een ijle damp, als wierook uitgelezen,
Naar 't hemelblauw, de milde zon tot looning.
Doch duldloos wreed lijkt mij dit mom van zomer,
Waaronder tergend bergt zijn starre trekken
De bitse winter. - Droever nog en loomer
Gaan nu mijn voeten. Hoe verlangend strekken
De boomen de armen naar den liefdedroomer
Waar hij voor speelt, ik laat mijn hart niet wekken.
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IV.
Sombere winterdag.
De witte winterzon, het grijze gras,
Het dófros eikloof ritslende in de lucht,
De zwarte boomen, voor den storm beducht,
't Bruin bladere-eilandje op den vijverplas,
De zwarte kraai, die vleugelkleppend vlucht
Door grijze dreiglucht, 't zilverblank rondas
Der zon bekrijschend - waar ik bloemen las,
Het ruige heikruid bruin en wind-doorzucht;
Die stille tinten stemmen wonderwel
Met mijn verdriet, dat àldoor in mij schreit,
Zoo dat ik vind een wanklank in het hel
Smaragd der velden, waar al koorn gedijt.
'k Domp'l in die grijze en donkre droefheidswel
Den winterweedom van mijn eenzaamheid.
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V.
Ondergaande winterzon.
Waar roode wolken rozevlammen doopen
In gele zee van breeden horizon,
Daar zie ik plots den gouden hemel open
En loop, vol hoop, als liep ik naar de zon.
Langs donkre wegen donkre menschen loopen,
Al zonder zien die lichte blijheidsbron.
Waarom lijkt mij belofte voor mijn hopen
Die wolkenzee, die geen verheugen kon?
De ontloofde boomen lijken doode staken,
De winterwereld rouwt in grauw en zwart.
Hoe kan nu spel van kleuren zalig maken
Mijn droeve ziel, die zwaar mij woog van smart?
Voorvoelt zij plots, hoe, rood van liefdeblaken,
Zij drijven zal naar 't goddlijk zonnehart?
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Gijsbert en Ada.
Roman door Peter Dumaar.
IV.
Het was Ada's liefste getijde, zooals Gijsbert het eens had genoemd.
Op de stille pleintjes der oude stad, tegen de heuvelhellingen rondom, langs de
kleine rivier in de diepte, overal kleurde het najaar de dingen schooner en inniger,
de boomen bloedend-rood en mat-goud, de wateren klaarder spiegelend, de verweerde
daken rijker rood en groen, als op oude wandtapijten.
De bovenloop van een kleinen bijstroom der Loire kronkelde om het stadje, onder
twee smalle bruggen, naar de traditie Romeinsch, gemetseld in vele rondbogen op
zware onverwoestbare pijlers, die spits stonden tegen den stroom in. Aan den overkant
lagen, tusschen populieren en platanen, enkele nieuwe huizen, gebouwd uit den
geel-grijzen bergsteen der naburige groeven. Maar binnen de bocht der rivier, op
lage rotsen die door vroegere watervloeden steil waren afgebrokkeld, verhief zich
het oude Poitac, middelpunt van een schoone en vruchtbare landstreek, waar vele
kasteelen, sierlijke Renaissance-bouw, tusschen dichte wouden pronkten; waar bij
golvende akkers nog een enkel vervallen kloostertje van nu geëmigreerde
landbouwende monniken onder slanke iepen zich verschool; en verder weg,
zuidwaarts, op heuvelen die reeds bergen werden genoemd, een paar ruïnen rustten
van duizendjarige burchten, zware vierkante donjons, beheerschend den omtrek.
Op het hoogste punt der stad rees de bisschoppelijke kerk met twee kleine stompe
torens, geschubde romaansche daken. De tuinen achter het choor, eertijds geheel bij
de priesterwoning behoorend, waren grootendeels publiek wandelpark geworden,
met smalle lindenlaantjes en kleurige bloemperken; steenen trappen voerden vandaar
langs de steilte der rots naar den rivieroever. Aan die tuinen grensde ook de oude
abdij; want een klein, nog rond-geboogd poortje, met overblijfselen van
vroeg-romaansche slinger-ornamenten, bracht in den kloosterhof en de omringende
gang. Maar achter de grauwe zwaar-beslagen deur sloot een ijzeren hek den verderen
toegang af en liet alleen een klein deel der kloostergang open, waardoor de voormalige
kapel-sacristy, nu als woning voor den conservator ingericht, bereikt werd. De
hoofdpoort van het gebouw lag aan hetzelfde pleintje als de kerk en daar traden de
bezoekers van het nog jonge museum binnen.
De Octoberavond van Ada's aankomst was vredig geweest, onder een onbewogen
klaar-gouden lucht. Wonderlijk-blijde, rustig-dankbaar had zij zich gevoeld, toen
hun rijtuig onder de linden voor het oude poortje was gereden; maar door de
plechtig-gewelfde kloostergang van den gothischen aanbouw binnen tredend, waar
zij nu wonen zou met den man, aan wien zij zich na jarenlang wachten had gegeven,
was plotseling de toekomst als een duizelingwekkende verte haar geopend.
Het gebeurde bij het binnengaan van het groote woonvertrek, een zaal, door drie
kruisgewelven overdekt. Gijsbert had de vensters geopend, die naar het oosten zagen
over de rivier op de weiden met populieren aan den anderen oever, op de heuvelen
in de verte, donker-violet nu in den avond. Daar had Ada de bijna-volle maan zien
verschijnen boven dat stille schemerland en al hare ontroeringen der laatste weken,
de ontroering ook om de oude schoonheid die haar nu omgaf, snikte zij plotseling
uit aan Gijsberts schouder. Die schoonheid van landstreek en van kunst, waarnaar
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zij heimelijk verlangd had in hare meisjesjaren, eenzaam hare droomerijen in zich
bergend, het overweldigde haar nu door een grootheid en kracht, waar tegen zij zich
niet opgewassen voelde. Was hier dan alles plotseling bijeen, het zeldzame en
harmonische, wat niemand haar had kunnen schenken, en schonk hij het, dien zij
vroeger niet begrepen had, soms zelfs ietwat geminacht en bespot
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.... Hoe nu zou de toekomst zijn? Zou zij dat alles kunnen dragen, was zij waardig
die pracht rondom zich te zien,.... een architectuur, zooals geen wereld-tijdperk er
een tweede in rijken eenvoud had gebracht, kunstwerken der eeuwen, die de
schoonheid in vrome natuurlijkheid vereerden en schiepen, en een natuur, die in hare
vormen en verre verschieten de ziel opvoerden naar de lieflijke sferen van het eeuwig
verlangen, den eeuwigen weemoed en het eeuwig heimwee. .... Zou in haar tot
harmonischen levensvrede de strijd vereffend worden, dien zij nog niet dooven kon,
de strijd tusschen haar liefde voor het moeilijke, troostlooze en van elke pracht
beroofde leven van dezen eigen tijd en haar vereering voor het kunstwerk, dat andere
eeuwen van het dagelijksch bestaan hadden gemaakt?.... Zij was weggehaald uit haar
geboorteland en het haar lief geworden werk. En was dit wél gedaan? Zou niet enkel
de bekoring van het vreemde haar hebben getrokken en ook blijven trekken in de
komende jaren? Dan kon de toekomst niet echt zijn, het leven niet wezen zooals het
moest. En toch, het was alles zoo vertrouwd en rustig-schoon, nu zij even weer haar
schreiende oogen opsloeg en zich losmaakte uit Gijsberts omhelzing. Dit vertrek met
zijn grijze en oudbruine kleuren, die looden vensters, dat nachtelijk vergezicht met
den stil-ruischenden stroom en de rijzende maan, het was de liefelijke wereld, die
zij zich verwant voelde,.... en naast zich wist zij, bezat zij den man, die haar liefhad
boven alles - waarom, zij begreep het nog niet, - dien ook zij liefhad, haren vriend,
haren toeverlaat, die al haar nooden en smartelijkheden begreep en verdrijven wilde.
En glimlachend nu in hare tranen, sloeg zij haar arm om hem heen en zei: ‘Hier is
het goed, Gijs! Zullen we hier nu wonen samen, heel lang, en gelukkig zijn?’
Maar hij zweeg en zag haar zorgvol aan, ook even glimlachend toen en haar een
kus op het hooge voorhoofd drukkend.
***
Zij bezocht het museum niet in de eerste maanden na hun aankomst; maar in het
stadje en langs de rivier wandelde zij veel, genietend van de houten gevels in de
smalle straatjes, van de stervende herfstpracht der boomen. Toen de dagen van regen
kwamen, donkere Novemberdagen, begon zij hare woning meer te verzorgen, warmer
te maken door licht en kleur. Tegen de grijze muren van de gang die naar hun woning
leidde, tegen de wanden hunner kamers, hing Ada foto's, van de laatste reis
meegebracht of nog van vroegere tochten verzameld in portefeuilles. De steenen
vloeren werden met matten en Perzische kleedjes belegd, op de randen der hooge
kloosterschouwen kleurige Bretonsche borden gezet, aarden en tinnen kruiken. 's
Avonds sloot zij de vensternissen met bruine gordijnen af, zoodat bij het licht der
petroleumlamp, die aan een ijzeren ketting van het middelste gewelf hing, een
beminnelijke rust door het ruime vertrek lag. Gijsbert zat dan bij haar, dicht aan het
houtvuur onder de schouw, en terwijl zij oude borduurwerken, die hij uit het museum
had meegebracht, bestudeerde, zat hij zelf te lezen of te schrijven.
Overdag was hij in zijn werkkamer, door een klein deurtje verbonden met het
woonvertrek. Veel administratieve bezigheden had hij daar, correspondenties en
bezoeken, terwijl hij intusschen een beschrijvend en catalogus gereed maakte, die
op gemakkelijke wijze, wanneer het museum zich uitbreidde, zou kunnen worden
aangevuld. En vaak ook liep hij rond, op stille morgenuren, door de oude abdij, de
ordening der zalen overdenkend. Verscheidene vertrekken waren nog ledig. Maar
de kleine verzameling, wier aanvang Gijsbert hier bestuurde, gaf toch reeds aan heel
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het door de eeuwen vergrijsde gebouw een nieuwen luister. De teekenen dier grijsheid,
de verwoestende jaren, had Gijsbert over de ruige muren ongestoord gelaten, donkere
klimop bedekte den grauwen bergsteen; grashalmen wuifden uit de verbrokkelde
voegen, mos overgroende de stee-
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nen banken buiten langs de kloostergang.
Er waren, behalve dezen eenen grooten hof, nog drie kleinere plaatsen, waarvan
Gijsbert, denkend aan wat hij van verrassende bouwkunstige schoonheden in het
Germaansch Museum te Neurenberg en zijn statige binnenhoven had bewonderd,
deelen van het Museum wilde maken, rustige plekjes van mijmering voor naar stille
schoonheid, naar schoone stilte dorstende reizigers. Wel waren die kleine hoven het
reeds, maar de verwaarloozing lag te triest over hen, de eenzaamheid was er te somber
onder de vochtige schaduw van zwaar-knoestige linden. Een dier hofjes wilde hij
zonnig maken, vroolijk ook van geluid. Zooals te Neurenberg het water uit een
grooten spuier neerplaste in den smaragd-groenen vijver, waarlangs sierlijke trappen
wentelden van balkon tot balkon, zoo wilde de jonge conservator ook hier, in zíjn
museum, zulk een levenden spiegel van het hemelblauw geven, zulk een gestadige
klatering, die in zelfden toon zou voortzingen, dag en nacht, zomer en winter. Er
waren verscheidene spuiers, wreed-strekkende monsters, die door wijde muilen het
water der herfstregens neerstraalden op uitgeholde plavuizen. Hier deed Gijsbert de
struiken en den ouden boom rooien, het toegangspoortje gedeeltelijk dichtmetselen,
den vloer maken tot een cementen vijverbodem met afvoerbuis naar den rotswand,
zoodat de regen en sneeuw der wintermaanden binnen de stille kloosterruimten een
meertje zouden scheppen, waarin de wolken en de blauwe luchten mochten
weerkaatsen. 's Zomers zou het water, dat van hoogerop uit de heuvelen met sterken
druk werd aangevoerd, door de spuiers worden geleid en zoo de kleine cataracten
doen voortklateren. De beide andere hofjes bleven tuin, bestemd om fragmentarische
beeldhouwwerken onder hunne zware schaduwen te bergen. En zoo ordende Gijsbert
in die wintermaanden de oude voorwerpen naar hun oord en tijdperk van ontstaan:
in de kloostergang de zerken die voorname graven hadden gedekt, verwoest en
vergeten in den grooten revolutietijd, nu teruggevonden onder gras en distels in de
tuinen van pachthoeven. Waar kloosters hadden gestaan - hier en daar een boschje
nu op een langzaam-zwellenden heuvel, - werden door het archeologisch genootschap
brokken van kapiteelen opgedolven, een gebeeldhouwd doopvont, zware sloten van
sierlijk smeedwerk. Meubels van bijna zwart-verouderd eikenhout, met sporen soms
van rijke kleuring, zetels en kasten, uit de hoeven weggehaald van verdwenen
lustverblijven, Gijsbert schikte ze alle tot stemmingsvol geheel in de verschillende
kamers. Een kern van zeldzame pracht vormde de oude verzameling, die het
genootschap vroeger in de kelderverdieping van het Raadhuis had mogen opbergen:
een volledig overzicht van de porcelein-industrie dier landstreken, waar de aarde,
als in de buurten van Sèvres en Limoges, een fijndoorschijnend materiaal schonk;
kleine houten beeldjes van Madonna's en heiligen, oorspronkelijk uit particuliere
collecties afkomstig, tapijten en borduurwerk van wondere techniek, van nog
wondervoller kleurenweelde; gewaden en wapens uit de latere middeleeuwen. In een
enkel vertrek slechts werden de handschriften, teekeningen en schilderijen bewaard.
Het waren gebedenboekjes met miniaturen; beschrijvingen van stad en land,
aanvangend bij de Romeinen, die hun wegen hoog over de verre bergen legden, over
de heuveltoppen naar deze rots aan de kleine rivier, waar zij twee bruggen bouwden
en aan de steilte een versterking, daar waar nu de tuin van het bisschoppelijk paleis
lag. Het waren kaarten en plattegronden van het oude Poitac; teekeningen van kerken
en kasteelen op ruig, vergrauwd papier; schilderijen meest van onbekende meesters,
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het oude profiel der torenrijke stad tegen lichten hemel, op den voorgrond een
veldslag, een kasteelbrand of oproer.
Echter, Ada verscheen niet in die zalen. Wel heette het, dat zij de voltooiïng van
het rangschikken wachtte, maar Gijsbert begreep
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wat haar weerhield. Het moest, zoo overdacht hij vaak met droefenis, hare vrees voor
ontgoocheling, voor teleurstelling zijn, de vrees dat het levenselement ontbreken zou
te midden van de kostbare kunstwerken. In hunne woning zag hij haar ijverig bezig,
maar zij schudde altijd weer het hoofd, als hij haar vroeg, met hem, in den dageraad
of den namiddag, wanneer het museum verlaten was, de oude vertrekken te
doorwandelen. Toen het voorjaar en de zomer kwam, ging zij met het dienstmeisje
ter markt, kocht bloemen en vruchten, en versierde hun woonkamer, Gijsbert's
studeerkamer en de vensternissen van het slaapvertrek met de kleuren die van ginds
waren gebracht, uit de tuinen der hofsteden aan den overkant. Op de tinnen en aarden
schalen lagen de gele druiven en roze perziken, groene amandelen, al vroege appelen.
En het blonk alles zoo zonnig, ook op donkere regendagen, de vruchten op het oude
dressoir, de bloemen op het Perzisch tafelkleed; er was een warme harmonie tusschen
alle dingen, in kleuren en vormen. Gijsbert werd het verschil wel gewaar tusschen
die levende schoonheid van Ada's eigen omgeving, waar geen ding doelloos was en
elk doel den schoonen vorm bezat, - en de geordende, uit hun levensverband
weggenomen of in hun grafrust verstoorde voorwerpen van zijn museum. Al mocht
hij ze niet zien als doode en vergane cultuuruitingen, al maakten ze zijn
verbeeldingsleven rijker, toch leefden zij in een, voor den mensch van heden
onbereikbaar verschiet, leefden zij niet met die innige beminde werkelijkheid, die al
wat door Ada's handen was aangeraakt en geordend, hem vertoonde. De warmende
waarde van het leven zelf voelde hij telkens weer sterk, als hij de meubels en kleine
voorwerpen zag, die Ada uit haar werkkamertje van het ouderlijk huis had
meegebracht, al die dingen, waartusschen hij haar jarenlang had zien bewegen, die
hij vaak benijd had om hare nabijheid, om den blik harer oogen, die hen streelde. En
nu waren zij bij hem, van hem, onverschillige dingen wellicht voor anderen die ze
later zouden krijgen, maar hem dierbaar, alsof iets van haar wezen hen omstraalde.
Dan, weer de oude meubels ziende in het museum, de vazen en schotels, de verbleekte
borduurwerken, dacht hij hoe elk dier dingen een hem onbekend verleden had, eeuwen
oud vaak, onontsluierbaar. En juist omdat zij zwegen van hun verleden, omdat zij
tot geen levend mensch van heden meer spraken, juist daarom schenen zij dood en
waren niet innig meer verbonden met ons bestaan.
Soms, op late avonden, als de maan door de rondgeboogde vensters in de oude
abdij scheen en Gijsbert de zalen en vroegere cellen doorliep, soms spraken de dingen
tot hem van hun verleden. Hij zag de gestalten van grijsaards en grijze vrouwen in
de hooge gothische zetels, hij zag jonge handen die met weemoed de schoone
kleinoodiën opnamen, door gestorven ouderen nagelaten. En dan plotseling voelde
hij toch weer, dat het zíjn verleden niet was, waarvan de dingen spraken, dat zij nu
doelloos waren,.... wie zou zeggen voor welk een eeuwental,.... en wat zou hun lot
zijn!
***
Iedere maand was er vergadering van het bestuur der archeologische vereeniging.
Een zestal oude heeren kwam dan bijeen in de vroegere kloosterkapel, waar in het
eenigszins verhoogde choor de groene tafel werd gezet. Gijsbert woonde, als
conservator van het museum, die vergaderingen geregeld bij. Nieuwe aanwinsten
werden meegedeeld, vermoedelijke vindplaatsen besproken, de vordering van den
catalogus getoond. Na een glas ouden Bordeaux, waarvoor de pastoor zorgde, die
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met den maire en een voornaam boekhandelaar, vriend van den Parijschen uitgever,
de notabelen in het bestuur waren. gingen de heeren weer huiswaarts. Die
bijeenkomsten, wellicht Gijsberts betrekking alleen reeds, brachten maatschappelijke
verplichtingen mede, die vooral aan Ada hoogst onwelkom waren. In het eerst had
de nieuwheid der bezoeken aan de salons der stede-
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lijke autoriteiten hare belangstelling wakker gehouden; maar de provinciale
gesprekken, de wonderlijke smakeloosheid dier donkere woningen, waar geen
zonnestraal ooit mocht glijden over de gebloemd-trijpen meubels, meest van barokken,
soms kostbaar-overladen stijl, het verbaasde en ergerde haar op den duur te zeer, dan
dat de zwierige vriendelijkheid der Fransche middagrecepties haar lang konden
bekoren. Het waren vage vergelijkingen tusschen Holland en Frankrijk, gesprekken
over de scheiding van Kerk en Staat, maar zelfs de archeologie en historie des lands
kwam slechts zelden op belangwekkende wijze ter sprake en de rijke Fransche
litteratuur der nieuwere tijden scheen hier, op enkele werken van Huysmans na, niet
te zijn doorgedrongen.
De maire, overtuigd republikein en anti-clericaal, kwam vaak in het museum een
kijkje nemen. Het deed hem genoegen, verklaarde hij meer dan eens, dat een gebouw,
acht eeuwen lang in nuttelooze handen geweest, eindelijk een behoorlijke, praktische,
leerrijke bestemming gekregen had. De monniken hadden hem al lang geërgerd, en
ofschoon hij zich nooit zoo heftig luchtte in 't bijzijn van den curé, hij wist toch wel,
dat ook deze heimelijk verheugd was over het vertrek van zijn concurrenten, de
regulieren.
Eens kwam hij weer met Gijsbert de zalen doorwandelen, om op een der
binnenhoven de plaatsing van enkele gevelsteenen te zien, afkomstig uit gesloopte
huizen, die op invallen hadden gestaan.
‘Daar zijn ze dan eindelijk!’ riep hij uit. ‘Keurig ingemetseld, voor ieder
zichtbaar,.... veilig voor schennende handen,.... gereedliggend studie-materiaal! Wie
weet of ik dat nog eens niet onderneem, een artikel over onze gevelsteenen te
schrijven. Par-dieu-le-père! wat leven wij in een heerlijken tijd! Wij overzien alles,
om zoo te zeggen,.... alle tijden,.... we hebben alle historiemateriaal tot onze
beschikking. En dit geeft ons juist die beschaving, die onze voorouders misten. Die
konden zoo niet de musea afzien als wij, van Parijs naar Berlijn, naar Londen,... zoo
de ontwikkeling der kunst door den loop der eeuwen overzien!’
‘Gelooft u, dat de kunst zich ontwikkelt met den tijd?’ vroeg Gijsbert, hem niet
aanziend.
‘Wat? Vraagt ú dat?’ wendde de maire zich verbaasd tot hem. ‘U, die de
kunsthistorie bestudeerd hebt! Is er dan niet een lijn te vervolgen, van Assyrië af....
over Egypte, Griekenland, Rome, de Romaansche, de Gothische tijden, Renaissance,
moderne kunst?.... Nou, wat? Is 't niet zoo?’
‘Ik kan 't niet heelemaal met u eens zijn,’ antwoordde Gijsbert, met bescheiden
glimlach nu den geestdriftigen grijsaard aanziende. ‘Ik geloof, dat kunst in zich-zelf
volmaakt is, in alle tijden en onder alle volken. Als we van ontwikkeling der kunst
spreken, moet het latere beter zijn dan het vroegere. En dit is zeker niet altijd 't geval
geweest. Het ééne volk mag wat geleerd hebben van 't andere, de Gothische
bouwmeesters mogen de leerlingen hunner Romaansche voorgangers zijn geweest,....
toch kunnen wij niet van een ontwikkeling spreken, daar wij dan zouden onderstellen,
dat bijvoorbeeld de Romaansche kunst niet in zichzelf volkomen is. Dit nu zult u
toch ook wel niet bedoelen?’
‘Maar amice, wij zijn toch meer ontwikkeld dan onze voorvaderen,’ zei de maire
met eenigen nadruk, ‘U bent nog jong,.... misschien begrijpt u dat alles nog zoo niet.
Maar als u wat ouder bent, zult u het zeker wel zoo voelen als ik. Mij lijkt het soms,
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alsof alle vroegere tijden er geweest zijn, om ons te doen genieten, door studie, door
grondige studie genieten.’
‘Zonder eigen levensinzicht en overtuiging?’ vroeg Gijsbert, terwijl hij dacht aan
zijn jongensdroomen van lang geleden, toen ook hem, maar door andere ervaringen
en uit andere gevoelswereld oprijzend, de historie der volken haren bloesem scheen
te vinden in zijn eigen leven, in Nora's lieflijk gelaat. Hij zag echter den mateloozen
afstand tusschen die verloren, haast vergeten
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sfeer en de dwalingen van den man tegenover hem. Had hij zelf het ook niet zóó
aanschouwd, daar ginds, ergens in 't noorden. op een stil veldpaadje in het Gooi,....
al die strijden der oude volkeren, al die titanische kunstwerken van Assyrië en Egypte,
Griekenland en Rome, de abdijen en kathedralen der Middeleeuwen, de hartstochten
en verrukkingen der verdwenen geslachten, alles gegaan over deze aarde voor zíjn
geluk, voor háre glorie, als ware hun extatische liefdedroom het doel der tijden? En
het was gebleken kinderlijke droomen-dwaasheid! Maar toch, hoe schoon.... Wat
echter deze grijze man sprak, waren woorden van blinde zelfgenoegzaamheid,
woorden van den verstarrenden dood, niet van het bloedwarme lijdende leven!....
Zagen zoo de minnaars der historie de dingen des levens aan? Hij dacht even aan
Nietzsche: ‘Müsste ein zeitgemässer Mensch in jene Welt durch Verzauberung
zurückkehren, er würde vermuthlich die Griechen “sehr ungebildet” befinden, womit
dann freilich das so peinlich verhüllte Geheimniss der modernen Bildung zu
öffentlichem Gelächter aufgedeckt wäre: denn aus uns haben wir Modernen gar
nichts....’
‘Zonder eigen overtuiging?’ herhaalde de maire. ‘Neen, meneer, wij hebben de
overtuigingen van alle tijden en alle volken in ons. Dat is 't juist, wat onzen tijd boven
alle vroegere verheft! Wij zijn de mannen van den oogst; wij verzamelen wat onze
vaderen hebben gezaaid en doen groeien, wij boeken en bewaren hun daden, hun
kunstwerken,.... voor ons hebben zij geleefd!’
‘En wij zelf dan?’ vroeg Gijsbert.
‘Wij maken de samenvatting van hun gedachten, hun wijsbegeerten, hun
bouwstijlen, hun litteraturen,’ zei de maire met radde opgewondenheid. ‘Amice, ik
heb ook rond gekeken in de wereld,.... ik heb te Parijs gestudeerd,.... toen in Berlijn
nog wat geleefd,.... ik mag gerust zeggen, dat ik de historie en ook de ideeën van
onzen tijd ken.’
‘Hebt u Nietzsche gelezen?’ hernam Gijsbert. ‘Vom Nutzen und Nachteil der
Historie für das Leben?’
‘Meneer,’ antwoordde de maire, ‘dat is van na mijn studietijd Ik weet alleen, dat
de man krankzinnig was. En boeken van krankzinnigen lees ik niet.’
‘Laten we ons dan beiden verheugen in de schoone zaken om ons heen!’ zei Gijsbert
met eenige scherpe ironie in zijn stem. Want hij wilde het onvruchtbaar geredetwist
afbreken over dingen, die voor den ander evenmin bestonden, als de zonnige heuvelen
daarbuiten voor den blindgeborene.
***
Het gesprek met den maire had hem echter bij zijn arbeid veel van schoone
droombeelden ontnomen. De gedachte dat voor velen - want hoe talloozen, vooral
onder de filisterige Duitsche kunsthistorici, voelden niet als deze dilettanteerende
Fransche magistraat - dat voor velen de heerlijke kunst onzer voorvaderen niet leefde,
niet tot hen sprak in eigen warme zieletaal, die overweging maakte hem droef en
somber. Vergiste hij zich dan en was werkelijk dat alles dood, wat hij zoo in
bewondering liefhad? Was onze tijd het einde van alles, de tijd der ‘Spätlinge und
Epigonen’, zelf onmachtig, zonder overtuiging, zonder geloof, zonder
alles-overstralende liefde?
Vaak bleef hij in een vensternis van een der zalen zitten, als het al duister werd
over de rivier en de velden, en hij zag naar de nauw te onderscheiden voorwerpen
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daar binnen. De oude figuren der tapijten waren vage schimmen slechts, de donkere
meubels, de grauwe Romaansche beelden stonden zwijgend en doodsch. Dan kwamen,
in moedelooze mijmering, gedachten aan zijn knapenjaren in hem op, aan den tijd
toen hij voor 't eerst, tusschen de boeken zijns vaders, afbeeldingen vond van de oude
beeldhouwwerken en glasvensters, houtgravures van de Fransche kathedralen, van
de domkerken langs den Rijn. Naar die verre streken reizen, tegenover die geweldige
monumenten staan, had hem een daad voor zijn
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ouderdom geschenen, iets van nog ondenkbare toekomst. En toch, hij was niet oud
nog en hij had al die rijk-gegroeide en ontbloeide architectuur gezien, de grijze
beeldgezichten aanschouwd, die hem sinds jaren al vertrouwd waren van de
gebrekkige prentjes. Hoe anders echter was nu zijn blik, over zoovele schoone dingen
gaande, die ook eens wellicht door jonge oogen in boeken zouden worden bewonderd:
de gouden reliquischrijnen, de houten Madonna-beeldjes, de plechtig-starre crucifixen
die hem, in het Protestantsche ouderhuis, een onbekende wereld van gedachten en
geloof plotseling hadden geopenbaard, - hoe anders zag hij het nu, zonder de vage
dweeperijen dier ontwakensjaren, zonder den liefdedroom dier maanden, toen hij,
over al zijn gedachten Nora's oogenlicht ziende, den dageraad van het verrukkende
heden met de avondpracht der middeleeuwsche kunst tot ééne schoonheid te verbinden
wist. Hij voelde wel, dat zijn jeugd eene zaligheid had gekend, zooals slechts weinigen
ervaren in dien onstuimigen tijd van het man-worden. En nu,.... zou hij nu de dingen
aanzien, zooals toen wellicht zijn leermeester had gedaan, die de droomerijen van
zijn discipel niet vermoedde, die de oude kunstwerken van andere sfeer uit liefhad
en bewonderde? Anders was de liefde en de bewondering nu geworden, hechter en
bewuster,.... maar was die bewondering gelukkiger ook?
Ach, waarom weifelde hij! Zijn leven was rijk en hij had de vrouw mogen
verwerven, die hij heftiger, dieper, warmer had liefgehad dan Nora,.... Ada, die hij
om haar-zelve vereerde, terwijl hij zijn liefde voor Nora een deel der algemeene
schoonheidsliefde wist, welke de jonge vrouw slechts in de straling der natuur wil
aanbidden. Maar Ada, zij was de eerste geweest, die zijn kinderoogen had geopend
voor het onuitsprekelijke, en tot haar was zijn vereering weergekeerd, sterker en
rijker, met haar stond hij nu in de volle stroomen van het bestaan. Hoe zou hij haar
leven maken, ook rijker en voller,.... of verkwijnde zij stil om de doodschheid der
dingen rondom haar, of vond zij dat zijn leven verging in levenlooze bewonderingen?
En evenwel, onder al zijn gepeins, voelde hij de zekerheid van onvergankelijke
schoonheidskrachten, voelde hij dat eenmaal, wellicht eerst veel later, de
aanschouwing van het verleden zijn geest niet alleen rijker zou maken, maar ook in
beweging zou brengen tot eigen daden van nieuwe schoonheid voor dezen tijd.
Het zijn de gevaren der civilisatie, die de dood van den geest is, dacht hij eens,
glimlachend opstaande uit zijne schemergepeinzen; maar de cultuur zal aan míj zijn,
de cultuur, die het leven is!
***
Toen hij binnentrad in de huiskamer, zat Ada, die het niets doend schemeren zelden
prettig vond, al bij het lamplicht te borduren. De onderramen der kruisvensters stonden
open naar den zomeravond en speelsche geluiden stegen op van de rivier en de weiden
aan den anderen oever. Gijsbert zette zich in een vensternis en zag naar buiten, naar
den donkerblauwen nachthemel, daarginds boven de heuvelen in het oosten. Het was
een vergezicht, zooals slechts oude klooster- en burchtvensters nog openen; het waren
avondlijke klanken, boven het gestadig ruischen der rivier, zooals Gijsbert ze nooit
in Holland vernomen had. Die zuidelijker geluiden en klanken had hij lief, verwanter
als zij hem waren dan de effen avondrust der Hollandsche vlakten. En toch was het
eigen land wel lieflijk en schoon van kleurige nevelen, maar hier.... Of was het de
romantische droom, die hem hier boeide?.... En hoe zou Maurice oordeelen over zijn
leven, zijn geestesleven hier?
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Maar hij bezinde zich opeens, dat daar aan een dier weiden een plek was, waar hij
altijd met ontroering en verlangen aan dacht; de plek waar hij Ada had gezien, als
zij over de groene verten staarde of wilde bloemen plukte tusschen het hooge
zomergras. Daar boog zij zich over de nijgende halmen,.... de

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 21

214
blonde haren hingen los langs het ernstig meisjesgelaat en de slanke schouders. Haar
nog eens zóó te zien....
‘Waar denk je aan, Gijs?’ vroeg Ada plotseling, van haar arbeid rustend. ‘Waarom
doe je niets?’
Hij kwam naar haar toe en ging naast haar zitten op de leuning van den zwaren
zetel, terwijl hij zijn arm om haren hals lei.
‘Ik dacht aan vroeger,’ was zijn antwoord, ‘aan 't hek bij de wei, waar je zoo vaak
's avonds stondt te kijken. Die Hollandsche avonden waren toch ook wel mooi, maar
ik geloof, dat ik ze vooral om jou zoo mooi vind in mijn herinnering. Hun schoonheid
om zich-zelve bracht mij nooit bevrediging.... Ik wilde altijd verdere uitzichten, altijd
een wilder horizon dan dien rustigen einder van Holland. Maar, Ada, ik dacht opeens
aan iets anders nog....’
Hij streelde de fijne dof-gouden haren, terwijl hij vervolgde: ‘Ik dacht er aan hoe
het wezen zou in ons beiden, als we tegenover elkaar stonden, jij als toen.... zestien
jaar, je haren los in den wind op de groene wei,.... ik zooals nu, met mijn vastere
inzichten, mijn ervaringen, mijn plannen. Hoe zou jij mij aanzien, hoe ik jou? Zou
dat jonge meisje mij nog weer zoo van streek brengen als vroeger?’
Ada legde haar werk op tafel en zag hem aan. ‘Dat is evenmin te zeggen,’
antwoordde zij, ‘als ooit de gewaarwording te beschrijven zou zijn van een
twintigst'eeuwer, die plotseling in de Middeleeuwen verzet werd. 't Zijn enkel
benaderingen, onvruchtbare fantazieën, maar nooit kan het zelfs de
werkelijkheidswaarde van een droom hebben. Blijf maar bij het heden, Gijs, en bij
de toekomst.... Je verlustigt je nog te veel in droomerij over het verleden,.... zelfs
van ons eigen verleden, merk ik nu!’
‘Maar ik zoek de tegenstellingen!’ bracht hij er tegen in. ‘Die geven het licht en
de duisternis, die geven de schoonheid aan de dingen. Als ik aan je denk zooals je
vroeger was en ik wilde je wel zoo terugzien, dan voel ik tegelijk die huivering van
geluk om het heden, om al wat ons nog wacht, om het wonder dat het leven is, die
reeks van jaren, van ervaringen, van innerlijken groei....’
‘Zoo moet je ook onzen tijd eens leeren zien,’ hernam zij. ‘Want dien zie je niet
zóó als je eigen leven van nu,.... je veracht onzen tijd, is 't niet?’
‘Ja,’ antwoordde hij zacht, ‘voorloopig wel. Ik weet dat het dwaas is, en 't zal ook
wel, als zoo veel, anders in mij worden. Maar ik kan den tijd van nu, buiten mijn
eigen leven, nog niet bewonderen en liefhebben.’
Hij zweeg even, en opnieuw haar lokken en gelaat streelend, vervolgde hij: ‘Dat
ons leven zoo heerlijk samengegroeid is, Ada, dat heb ik altijd als 't grootste wonder
lief. Ik denk dan wel eens aan mijn wandeling op den Schneeberg, hoe eindeloos
lang het duurde eer de top vóór mij lag. Maar onze wegen zijn toch samen gekomen
op de hoogten....’
‘Ik heb anders altijd het gevoel, dat ik een beetje achter je aan kom sukkelen,’ zei
Ada, ietwat spottend naar hem opziende. ‘Als jij je eigen levensgang vergelijkt met
dien weg op de bergen of het langzaam stijgen over een hoogvlakte, terwijl je wijde
uitzichten over de oude landen in de diepte hebt, dan hoor ik je van ver spreken, maar
ik zie niet wat jij zoo verrukkelijk vindt.’
‘Ben je niet heelemaal gelukkig, Ada?’ vroeg hij angstig.
‘Ja, wel gelukkig,’ antwoordde zij, nu zijn hoofd, als troostend, tot zich trekkend.
‘Soms ook héél gelukkig,.... maar ik sta zoo alleen, als iets dat bij jou hoort, maar
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op zich-zelf niets is. Ik leef hier in een heerlijke woning en de dingen om mij zijn
alle mooi,.... waar ik ook heen zie, uit de vensters, het is alles mooi,.... en daar ben
ik je dankbaar voor, Gijs, want je weet dat ik leelijkheid niet verdragen kan,.... weelde
zelfs zou ik, in volkomen schoonheid, het liefst om mij heen hebben. Maar soms
schijnt het mij toch, alsof je denkt dat dit alles genoeg is, alsof hier de grens is van
je zorg en je liefde. Ik leef zoo alleen,.... ik kom
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mij-zelf soms voor als een antiquiteit, die in je museum hoort,.... een rest van je
verleden, die je alleen om dat verleden lief hebt....’
‘O neen, stil maar!’ ging zij voort, ziende dat hij met vochtige oogen zich oprichtte
en van hare handen trachtte los te maken. ‘Neen, Gijs! ik weet en voel wel beter. 't
Is onrechtvaardig en wreed van mij, zóó te spreken! Je hebt mij lief, ik weet het wel,
en ik lééf voor je, en jij voor mij. Maar toch - 'k heb het je nu al gezegd - ik leef zoo
alleen. Denk je wel eens aan wat ik missen moet, bij al deze kostelijke dingen rondom?
.... Ik spreek enkel met jou, maar overigens merk ik van de menschenwereld weinig
of niets. Vroeger was ik aldoor onder menschen en arbeidde met en voor hen. Dat
alles gaf ik op,.... ik heb het werk niet meer, dat mij een vergoeding was en een troost
om wat ik in hooger dingen niet kon bereiken; dat mijn dagen zoo heerlijk vulde.
Denk je wel eens aan wat ik mis?’
‘Ada,’ zei hij verschrikt, ‘ik dacht dat je gelukkig bij mij was....’
En zij hernam: ‘Ik ben veel gelukkiger, dan toen ik in mijn dagelijksch werk was,
.... het is een ander en hooger geluk nu. Maar toch kan ik wel iets missen, Gijs! En
dat is: het verband met het leven daar buiten, met de menschen. Ik hoor graag hoe
er gedacht en gestreden wordt, hoe er verder wordt gearbeid, en geleden het geluk
en de smart er van.... En hier, Gijs, ben ik alleen, met jou en je droomen, je
bewonderingen voor wat uit het leven weg is!’
‘Het is niet weg uit het leven,’ zei hij, heftig eenigszins. ‘Je weet hoe het leeft voor
mij,... je weet dat ik de dingen niet aanzie als een koude filister, voor wien een oude
scherf even waardevol is als de Christusfiguur van Amiens!.... Waarom doe je mij
verwijten?’ - En zijn stem was opeens diep-smartelijk geworden.
‘Wat ben ik wreed voor je, liefste!’ zei Ada zacht. ‘Misschien zal ik het ook eens
zien, dat ze niet weg zijn uit het leven. Ik vertrouw zoo volkomen op je en ik geloof
dat je eens ook het leven van onzen tijd zult liefhebben in zijn ontzettende moeiten
en groote bewegingen. Ach, het is ver van een volkomen schoonheid,.... maar....
doorzie jij de oude bewonderde tijden ook wel in hun gruwlijke duisternissen?’
Hij legde zijn hoofd tegen het hare en haar handen kussend sprak hij: ‘Je zult me
wel helpen, Ada.... wij zijn nog niet op den top,.... maar achter mij aansukkelen doe
je zeker niet!’
***
Toen wandelde hij, de latere avonden, veel met haar langs de rivier, onder de
zomersche populieren. Het water was laag nu, zoodat zij, over geweldige steenblokken
loopend, onder de bogen der Romeinsche bruggen het eeuwenoude metselwerk in
zijn hechte schoonheid en eenvoud konden bewonderen. Soms gingen zij verder
weg, stroomopwaarts het smalle voetpad langs den steiler-wordenden oever, tot zij
een dier oude donjons bereikten, vanwaar het uitzicht onbegrensd was over de
golvende akkers en woudgroene heuvelen. Maar als de avonden donker waren van
aanstormende buien, dagen achtereen, dan zaten zij in de warme vertrouwelijkheid
hunner woonkamer onder het stille lamplicht, en, terwijl Ada werkte aan hare
borduursels, las Gijsbert haar voor uit de ontzaglijke wereld van Balzac's
menschencomedie, of uit den kostbaar-fijnen Flaubert, of uit Anatole France's zuiver
en rijk gebeelde bladzijden.
In het museum had Gijsbert een nieuwe zaal ingericht, een kleine verzameling
afzonderlijk, zooals de Louvre zelfs nog niet bezat. Het waren wonderlijke
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vervalschingen: ivoorsnijwerk, houtsculptuur, koperen kandelabers, die hij, na scherp
onderzoek, als onecht had erkend en ter leering bijeengezet. Het verbaasde hem,
hoeveel archeologische kennis en voortreffelijke techniek hier had samengewerkt
om de liefde voor wat uit oude tijden kwam, te misleiden.
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En hij voelde, hoe vaak ook de droom over de verweerde en van ouderdom schoone
dingen bedriegelijk moest zijn, hoezeer ten slotte alleen de onmiskenbare stem van
het leven der kunstwerken beslissend mocht wezen bij waardeering en liefde.
***
In den nazomer kwam onverwacht Maurice binnen, die op zijn doorreis naar Italië
was, waar hij eindelijk een toevlucht wilde zoeken voor zijn afkeer van wat hij de
landen van het barbarendom noemde.
Zij hadden elkaar in langen tijd niet gesproken, slechts per briefkaart af-en-toe
gecorrespondeerd, zoodat er veel te praten was op hun wandelingen, meest 's avonds,
waarbij Ada nu thuisbleef, daar zij hen niet storen wilde in hun gesprekken. Zij voelde
dat in haar man nog niet het evenwicht was, dat hij zelf al in zich gedacht had,.... het
zekere levensinzicht ontbrak nog; maar zij begreep tegelijk dat zij hem steunen moest
bij het zoeken, dat zij niet aan eigen volle levensbevrediging mocht denken; want
het was een zacht-dringende stem in haar, die fluisterde dat ook zij het leven zou
bezitten, als in hem het zoekensleed voorbij was. En zij voelde ook, dat de ironische
bitterheid van Maurice, dien zij-zelve overigens weinig kende, Gijsberts
beschouwingen zou kunnen zuiveren van veel vage droomerij, zoodat eens wellicht
een klare vaste kern overbleef van onverwoestbare overtuiging.
In die jaren had de eenzaam-zwervende Maurice zich een eigen geestespantser
gesmeed in een verfijnd-doorgevoerd, maar van diepe melancholie doortrokken
egoïsme. Het bleek Gijsbert op een avond, toen zij door de oude volksbuurt van
Poitac wandelden, waar havelooze halfnaakte kinderen joelden op de verbrokkelde
drempels der duistere woningen.
‘Frankrijk's bevolking sterft in deze buurten nog niet uit!’ merkte Maurice met
een glimlach op.
‘Het is voor deze lieden 't eenige wat zij van het leven kunnen hebben,’ zei Gijsbert;
‘leven met hun vrouwen en kinderen, van den eenen dag op den anderen, zonder
vragen naar verleden en toekomst.’
‘Betrachte die Heerde, die an dir vorüberweidet,’ citeerde Maurice.
‘En toch leven zij in schoonheid, onbewust waarschijnlijk wel, maar in een voor
ons onbereikbare schoonheid,’ hernam Gijsbert, stilstaande voor een klein tuintje,
waar een rank vol roode rozen bloeide rond den grijzen vensterboog en een wingerd
kronkelde om het verweerde latwerk aan den ingang. Achter de oud-roode daken,
nog even gloeiend in het avondlicht, zagen zij de torens der kathedraal, in goud-grijzen
luister, schoon als de visionnaire achtergrond van een eeuwenoude fresco.
‘Zeker’, was Maurice's antwoord, ‘een wereld van vroegere eeuwen is het, en voor
ons onbereikbaar,.... wij zien haar enkel in een romantische bekoring, niet in den
werkelijken levenszin dien zij voor hare bouwers had. Maar dit neemt niet weg, dat
die bekoring misschien het eenige volkomenschoone is, dat wij nog in dezen tijd
genieten kunnen. Ik voor mij, waarde vriend, wil trachten in het heden te bemachtigen
aan schoonheidsgenieting wat ik kan. Het wegleven in het verleden lijkt mij
ondoenlijk, ....onbereikbaar, zei ik al. En het leven voor de toekomst is, in zijn
consequenties, de meest volmaakte dwaasheid die ooit vertoond werd. Ouders die
alleen voor hun kinderen leven, generaties die werken voor de nakomelingschap,
bewust werken bedoel ik, begrijpen even weinig van de levenswaarde als de
historicistische filisters, die in documenten wurmen enkel om het wurmen zelf. Want
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weet-je: de filisters teren als parasieten - denk aan je academische jaren, Gijs! - als
parasieten op den arbeid hunner voorouders, - klein of groot, wat kan 't hun schelen!
Zij spreken over den verschrikkelijksten rederijker met dezelfde objectiviteit als over
Hooft en Vondel,.... maar negeeren de groote, tenminste de een-
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zame poëeten van hun eigen tijd, - en de opofferende ouders, de arbeidzame
volkeren-generaties leven voor.... de toekomst! Wat is dat? Een schijnbeeld! Stel je
voor: ook de toekomst steeds weer levend voor de toekomst, elke generatie voor hare
volgende,.. waar blijft het doel van het leven? Mij dunkt, de romaansche volken leven
werkelijker dan de germaansche, want zij kennen de zuidelijke vreugde van te leven,
terwijl de noordelijke ernst eerzuchtig arbeidt voor den roem en de macht der
nakomelingschap ..die dan zelf.. wát zal doen?’
De beide vrienden liepen verder langs de bloeiende oleanders der tuintjes, tot
plotseling het straatje met steenen treden daalde naar de rivier, en zij, tusschen de
overhellende houten gevels, het vergezicht voor zich hadden over de vallei en de
populierenboschjes met nu avondlijk-diepe kleuren.
‘Dat is de levende schoonheid!’ vervolgde Maurice, ‘en toch eigenlijk ook binnen
kort ten doode gedoemd. Onze tijd wil ánders, .... zijn geest is ánders! Dit is de
schoonheid nog van dezelfde sfeer als de schoonheid der kruistochten, maar nu....
nu trekken de duizenden op naar.... wedrennen en aëroplanes. Zij leven ook voor de
toekomst, voor de glorie der toekomst, en zij verheerlijken nu reeds de machtige
alles-beheerschende toekomst.... De armen weten zelf niet wat zij bedoelen! Maar
de kruisvaarders, de vromen, de misdadigen, de oorlogen roemzuchtigen, in ieder
geval al die geestdriftigen, zij leefden voor hun eigen heden, of voor een eigen
toekomst, niet ter wille van een nevelig-verre nakomelingschap.’
‘Zijn dat niet de conclusies, waartoe je in je boek gekomen bent?’ vroeg Gijsbert.
‘Ja,’ antwoordde zijn vriend; ‘wie op het verleden parasiteert, wie alleen voor het
nageslacht leeft, kán geen bloeiende cultuur bezitten, heeft hoogstens wat armelijke
civilisatie.’
Zij gingen onder langs de rotsen, waarop de oude abdij donker verrees in de gulden
lucht. Hierbeneden zetten zij zich in het gras en zwegen even, luisterend naar de
ruisching van het vliedende water.
‘Wordt je boek gelezen in Holland?’ vroeg Gijsbert aarzelend.
Maurice schudde het hoofd. ‘Onmogelijk!’ zei hij, ‘wie zou het lezen? Ook in
Holland viert de civiliseerende historiomanie haar hoogtij. Al wat er gebeurt, wordt
onmiddellijk historie, verleden. Er verschijnt geen boek, of het wordt.... geboekt,
gecatalogiseerd, genummerd, geëtiketteerd in een 't of ander boeken-nieuwsblaadje.
Er is geen heden, er is alleen verleden van de stoffigste soort. Het onbewust-levende
leven der cultuur bestaat er niet,.... tenzij voor zeer kleine kringen hier en daar. Denk
eens aan wat Nietzsche zegt, hoe het nergens tot werking komt, maar altijd alleen
weer tot een “kritiek”. Het verwonderlijkste kan gebeuren, altijd is de schare der
historisch-neutralen ter plaatse, gereed om den maker er van reeds uit verre verte te
beschouwen.’
‘Maar je eigen doel nu, Maurice!’ zei Gijsbert.
Hij zag zijn vriend voor zich uit staren naar de duisterende weiden aan den anderen
oever en dan zijn blik laten dalen naar het zilverlichtend water aan hunne voeten.
Toen antwoordde Maurice: ‘Leven in een land, waar de cultuur machtiger nog is dan
de civilisatie, leven het leven van een laten na-tijd, maar dan ook volop genietend,
misschien zooals de genot-zoekende renaissancisten. Ik denk in Italië ergens in een
oud bergstadje te gaan wonen.’
‘Dus zooals wij hier zijn afgezonderd?’ vroeg Gijsbert.
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‘Neen, mijn waarde,’ zei de ander, ‘ik ga geen museum conserveeren. Ik hoop de
oude dingen te zien op de plaatsen, waar zij organisch hooren. Zinnelijk en geestelijk
wil ik het leven genieten, voor mij zelf,.... eindelijk genieten, doorproeven wat zooveel
geslachten vroeger in strijd en verwarring en leed hebben opgebouwd en gedroomd.
Want voor wie schiepen zij hun heerlijke werken, Giotto, Botticelli, Leonardo,
Veronese, Mi-
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chel-Angelo,.... hun fresco's, hun schilderijen, hun beelden, hun monumenten? Voor
zich-zelven, ja! uit den onweerstaanbaren drang, dien wij niet meer kennen, - of 't
moest zijn bij het neerschrijven onzer verfijnde lyrische regeltjes, - maar toch ook
voor een later geslacht, dat er eens van zou genieten.’
‘Raken zij hier dan niet aan die germaansche volken, die, volgens jou, voor de
toekomst alleen werken?’ vroeg Gijsbert.
‘Neen, o neen!’ antwoordde Maurice. ‘Let wel, dat is iets heel anders. Zie de
Duitschers van nu! Zij werken geweldig, zij vermenigvuldigen zich ontzaglijk, maar
niet voor de schoonheid, niet voor het genot,.... zij werken voor een nageslacht, dat
hetzelfde zal moeten doen: werken voor een nageslacht! Neen, Gijs, dat deden de
groote Italiaansche kunstenaars niet,.... trouwens geen enkel groot kunstenaar! Die
werkten voor de schoonheid, en de schoonheid is genot, smartelijk of vreugdevol,
wat doet het er toe!.... maar genot! En dat wensch ik,.... ik zou wenschen, dat er nu
een generatie kwam, die zeide: wij willen genieten van den arbeid onzer vaderen,
wij eischen eindelijk de volle vreugde van het genieten op aarde!’
‘En daarna?’ vroeg Gijsbert.
‘Après nous le déluge!’ hernam zijn vriend met een toch smartelijk-ironischen
glimlach. ‘Na ons opnieuw de chaos, de strijd, de arbeid van zaaiers en maaiers, en
weer de geur der bloemen, het genot van den oogst, het proeven der vruchten. Daarom
was de achttiende eeuw in vele opzichten een schoone tijd.’
‘Als die de eeuw was van het genieten, dan is met de revolutie zeker opnieuw de
chaos begonnen, waar wij nog steeds in verzonken zijn, en jij komt meer dan honderd
jaar te laat!’ merkte Gijsbert op.
Maurice knikte toestemmend: ‘Dat is wel mogelijk,.... maar te midden van den
chaos kunnen nog elementen zijn, die dieper, inniger, tot in de uiterste verborgenheden
van de ziel, tot op den geur en den smaak van het ontbindende toe, de groote
schoonheid van het verleden willen bezitten.’
‘Noem je dat soms ook romantiek?’ waagde Gijsbert te vragen.
‘Zelfs geen neo-romantiek!’ was het antwoord. ‘Het is alleen opperst-egoïsme te
noemen, décadentie, een geraffineerde “culte du moi”! Jouw leven hier, Gijs, is in
de sfeer van de neo-romantiek.’
Hij zweeg en zag op naar de nu duistere rots met de geweldige muren op haren
top. En Gijsbert dacht opeens aan zijn gesprek met den ouden maire; hoe ook die de
vroegere tijden voor zich-zelven in bezit nam, zich als een einde, een doel
beschouwde, en toch anders weer dan Maurice, die geen doode verzamelplaats, geen
wereld-knekelhuis maakte van zijne ziel, maar een orgaan van verfijnd genieten, een
levens-bewustzijn dat het diepste wezen van het wereldbestaan en der menschheid
in zich trachtte op te nemen. En in zich-zelven werd hij nog andere verlangens en
overtuigingen gewaar, maar hij dorst ze niet te uiten tegen zijn vriend, die nu een
bevrediging scheen gevonden te hebben. In zich-zelven zag Gijsbert het ontkiemend
geloof aan de eeuwige levenskracht, de mogelijkheid eener herleving der schoonheid
ook voor eigen tijd. Hij voelde dat de weemoedige pracht van bouwvallen en van
verleden onherroepelijk anders was dan de vreugdevolle schoonheid, die daar eenmaal
straalde, toen het verleden nog heden was en de bouwvallen ongerept stonden in een
krachtige maatschappij. Was het niet in eigen levensjaren zoo gegaan?.... Neen, hij
begreep dat Maurice's inzicht onvruchtbaar, diens leven een uiterst bloeisel was,
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eenmaal spoorloos vergaande in den chaos. Er glansde een schoonheid over, als in
de melancholische dichtkunst van ten ondergang zinkende rassen.
‘Gaat je sympathie niet naar de Celtische volken?’ vroeg Gijsbert, terwijl zij
opstonden en de trappen beklommen, die naar het park en huiswaarts voerden.
‘Ja,’ antwoordde Maurice, ‘die gaan onder na een schoone cultuur, een
werelddichtkunst te hebben voortgebracht, en zij
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zijn onvatbaar voor de civilisatie. Dit is het schoonste.... Renan heeft er diep-ware
dingen van gezegd, van de poëzie van zijn volk.’
‘Het is het schoone van den herfst en den stervenden avond,’ zei Gijsbert; ‘maar
de morgen die den dag, de lente die den zomer wacht, het ras dat de civilisatie
overwint en de cultuur zal baren, die allen zijn nog schooner!’
Toen traden zij onder het poortboogje en gingen langzaam de oude abdijgang
binnen.
***
Den volgenden morgen al vroeg wandelden zij door het museum. Aan de meeste
voorwerpen liep Maurice zonder diepere belangstelling voorbij; alleen de Gothische
beeldjes en de luttele schilderijen van het oude Poitac hielden hem langer staande.
Maar de zaal der vervalschte oudheden wekte zijn vroegere ironie weer op.
‘Ha! riep hij uit, ‘dat is de civilisatie, die de cultuur namaakt! Waarom haal je die
dingen toch hier, mijn waarde conservator? Je ontneemt onnoozelen menschen als
ik ben de illuzie, die de onsterfelijk-beroemde tand des tijds, 't zij de echte, 't zij de
kunsttand, over je antiquiteiten heeft uitgespreid. Daar zijn eenvoudig prachtige
zaken bij! Die dat hebben gemaakt, zouden in de Middeleeuwsche gilden heele heeren
zijn geweest.... Ach, onze bekorende droomen van de oude kunst!’
‘Ja,’ antwoordde Gijsbert ernstig; ‘er gaan heel wat mooie fantasieën weg. Je kent
het ruiterbeeldje van Karel den Grooten, in Carnavalet.... Onecht verklaard, uit veel
later tijd! De prachtige marmerkop van Caesar, in 't Britsch Museum....
renaissancewerk! Dat zijn nu geen vervalschingen van onzen tijd. Maar tallooze
meubels en gebruiksdingen, zelfs Gothisch houtsnijwerk wordt voortdurend nog met
zijn attribuut van vermolming voortreffelijk nagemaakt. Vernietigt het echter al
hunne kunstwaarde? 't Is zelfs een lof voor onzen tijd, dat er zulke mooie dingen
worden gedaan,.... alleen het bedrog er bij veroordeelt de makers!’
‘De verzamelmanie is schuld aan alles, .... en dus ook de musea!’ zei Maurice.
‘Als ik door den Louvre wandel, bejammer ik het lot dier ontluisterde heerlijkheden,....
ik spreek nu nog alleen maar van de schilderijen. Een opeenstapeling langs de wanden
in die eindelooze zalenreeksen, waarbij je wanhopig wordt.... En elk werk uit zijn
omgeving weggehaald, elke schilderij evengoed als die twee verrukkelijke fresco's
van Botticelli. Wat doen daar in het oude koningspaleis de altaarstukken, die in
kerken, de portretten en familiestukken, die in een huiskamer, de landschappen en
wufte tafereelen, die in de oude salons behoorden? Moesten de Ferronière en Monna
Lisa niet in praalvolle burgervertrekken hangen, Cimabue's gouden Madonna's in
een schemerende kathedraal, Rembrandt's wonderwerken - die de Louvre zoo rijk
bezit - in een deftige patriciërswoning of in een koninklijk cabinet? .... Herinner je
je eens die vorstelijke paleizen te Weenen, waar wij de schilderijenzalen zagen! Er
was nog te veel opeengehoopt, te veel rommel vooral nog,.... maar hoe oneindig
behaaglijker doet in een particuliere woning dat alles aan.’
‘Als al die hoogste kunstwerken van den Louvre nog in de oude afzonderlijke
woningen hingen, zou jij noch ik er nu iets van hebben gezien!’ antwoordde Gijsbert.
‘Wat zie je ooit van de schatten, die op de afgelegen Engelsche kasteelen verborgen
zijn?’
‘Liever dat,’ riep Maurice, ‘dan het democratisch streven om alles voor het
kijklustig publiek te verzamelen in één gebouw. Liever niets zien, enkel weten dat
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die heerlijke dingen genoten worden door eenige uitverkorenen, enkel uit verre
verhalen van die wonderen hooren, dan dit plebejisch vermaak, dan zoo tusschen
honderden doelloos rondslenterende museum-toeristen, Cook- en Lissone-troepen,
verwaande artiesten, uitgehongerde kopiïsten en luie beambten door te dwalen om
enkele goddelijke meesterwerken te zoeken en... toch maar ten halve te genieten!’
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‘Bedenk wel,’ zei Gijsbert, ‘dat zonder de musea, vooral hier in Frankrijk, veel van
wat ons nu de oude hooge cultuur doet kennen, voor goed verdwenen zou zijn. De
musea zijn de bewaarplaatsen geweest van veel oude schoonheid....’
‘Nu zijn zij de grafkelders!’ viel Maurice in.
‘Maar uit de grafkelders kan het leven opnieuw rijzen,’ hernam Gijsbert. ‘Wij
zullen het tijdperk der musea, den historiseerenden tijd, wel eenmaal te boven komen!
De schoonheid laat zich niet in grafkelders sluiten.’
‘Maar hoe komen wij ooit de vulgarisatie te boven?’ zei Maurice mistroostig, ‘de
vulgarisatie, die het gevolg is van jullie ellendige musea.... Ik bedoel den foto-rommel,
de gruwelijke mode der primitieven-foto's, der beeldhouwwerken-foto's, der
architectuur-foto's, der manuscript-reproducties, der prentbriefkaarten van de
Sixtijnsche Madonna en Ramses II.... 't Is alles het moderne gemak der civilisatie,
die het geheim, het wonder, het goddelijke, het onbereikbaarverre heeft vernuchterd!’
‘Hoe kan nu ooit het goddelijke worden vernuchterd door vulgarisatie?’ zei Gijsbert
met een glimlach van twijfel.
‘Doordat al die prachtige dingen, waar je vroeger niet bij kon komen door de
ontzaglijke afstanden, waar je van hoorde of las en dan de heerlijkste fantasieën van
schiep voor je-zelf, doordat al die vroeger door overlevering beroemd geworden
werken nu in gladde kunstboekjes met grauwe zincootjes voor een franc of een mark
of een shilling te krijgen zijn en ieder kunstjuffertje, dat een cursus in Amsterdam
of Den Haag bij een eigen-bakken kunstprofeet heeft meegemaakt, iedere student
die een kunsthistorisch college heeft gehoord, nu met zulke civilisatie-producten zijn
geestes-cultuur denkt te voeden en te verhoogen.’
Met bitterheid had Maurice gesproken, maar hij zag dat Gijsberts glimlach rustig
bleef. Toen vervolgde hij: ‘Juist de perfectie van die dingen haat ik! Vroeger vondt
je in de boeken alleen maar slechte houtgravuretjes, een hulpmiddeltje bij den tekst,
en ieder wist dat het zeer onvolkomen afbeeldingen waren. Of in nog ouder tijd
maakten schilders op hun reizen een schetsje van het stuk dat hen trof, als herinnering,
als studie-materiaal, - deed zelfs Rembrandt het niet naar Rafaël, en Rubens naar
Bruegel! - Maar nú kan ieder zich een schijn van geestes-beschaving geven, nu kun
je in veel huizen dezelfde reproducties zien,.... tot de schilderij niet meer voor je
bestaat, maar alleen de foto, en het heilig verlangen van een bedevaart naar 't groote
kunstwerk al meer verzwakt. En ach, de bedevaarten zelf worden ons zoo licht
gemaakt, met express-treinen en auto's,.... reuzenhoog is de civilisatie boven de
cultuur uitgegroeid! - Vroeger: Columbus die den eenzamen Oceaan op, naar het
onbekende westen voer,.... en nu.... de transatlantische gevaarten met
Marconi-telegraaf en kranten aan boord! - Denk eens, welk een heerlijke
geestesspanning eertijds, welke verrukkingen, van stad tot stad te reizen, door
landstreken van ongerepte schoonheid,.... geen fabrieksschoorsteenen, geen
villa-parken,.. te weten dat telkens andere arbeid van hooge kunst ons wachtte, waar
we geen afbeelding van kenden, maar alleen de verhalen van vroegere pelgrims der
schoonheid. Zoo reisden de zestiend'eeuwsche schilders immers naar 't zuiden,.... je
hebt het zelf beschreven! Denk aan de teekening van Bruegel, zittend op een bergrand
aan den Rijn, waar nu.... rook is, rook en stof en gefluit en gegons en
reclame-borden!.... Amice, ik heb al mijn foto's opgeruimd.... Ik leef liever met het
herinneringsbeeld van het zelf-aanschouwde.’

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 21

‘De consequentie van dit alles is verschrikkelijk,’ zei Gijsbert, ernstig weer. ‘De
consequentie is onmogelijk, want je zet jezelf buiten eigen tijd.’
‘Neen!’ riep Maurice, ‘ik schep voor mijzelven mijn eigen tijd en wereld!’
‘Dat is de oogen sluiten voor de civilisatie,
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maar niet haar overwinnen en beheerschen,’ hernam Gijsbert.
En terwijl zij opstonden van de Gothische bank waar zij hadden gerust, zei Maurice
met een glimlach, meer van weemoed, dan van ironie: ‘Je hebt gelijk, en ik weet ook
niet hoe lang het duren zal,.... ik weet niet waar de civilisatie voor goed te ontvluchten
is! Misschien in de kloosters,.... maar Katholiek worden,.... ik....’?
‘Ook daar heerscht de moderne industrie al,’ zei Gijsbert; ‘Chartreuse en
Bénédictine!.... Je kunt je niet ontrukken aan dezen tijd!’
Toen zij door den grooten hof weer huiswaarts traden, zag Maurice niet op naar
de schoone stille beelden rondom aan de oude kloostergang; hij zag de zomerzon
niet flonkeren door het al roodend loover; maar zijn blik was neergewend, diep
woelend in eigen nacht-zwarte gedachten.
(Wordt vervolgd).

De sproke van den ridder met het kroesken
door Frans Thiry.
Aan Marthe.
De held dezer historie, Ghereloos genaamd, woonde met zijn vader in een burcht,
op een steilen heuvel, in 't Ardennenwoud.
De slottoren zat, als een massale blokzuil roestige steenen, vast-geschroefd in den
gekanteelden ringmuur, die, genepen tusschen breed-schorende drummers met den
rotsigen heuveltop uit een stuk gehouwen scheen. Er was geen poort aan de burcht.
Een wegeltje hoekte van onder het struikgewas dat den heuvel ommantelde naar den
ringmuur en versomberde in een laaggewelfd gangetje. Langs daar brachten de
knechten op muilezels het dagelijksche voedsel aan.
Op de slotkoer tierde mager gras tusschen de bollende steenen en de
wachterstorentjes langs de tinne, scheefgezonken onder vermolmde houten kappen
vielen in puin. Aan den noordkant stond het knechtenhuis met diepe, zwarte vensters
tusschen het welige groen van een wilde wingerd die het gansch ombloeide en vóór
de verlaten stallingen, daarnevens, hing een vlierboom met breede kruin over een
waterput.
In de wapenzaal, waar Ghereloos de wentelende dagen telde, leefden de bonte
bloemen der tapijten langs de wanden en in de hoeken de eiken kassen, weelderig
gebeiteld met krabben en knollen als een hoogaltaar, in een geheimzinnig schemerlicht
dat bevend door de rondbogige, groenberuite tweelingvenstertjes binnen-trilde. In
den haard kronkelden grillige vlammetjes om een berookten boomtronk. Een koperen
kroonluchter vol gele kaarsen wachtte, roereloos onder het zwart-glimmende balkwerk
der zoldering, den avond.
De lage slaapkamers troonden met diepe bedde-koetsen waar men tusschen de
donker toegeschoven gordijnen sliep als in een graf.
De oude heer gebogen onder den rooden pels-mantel, met bevenden grijs-baard
en angstige oogen in de schaduwing zijner hoekige brauwen, sleet zijn late dagen in
een torenkamertje, herkauwend zijn stormig verleden. Hij was een woesteling geweest
die 't leven had doen krimpen onder zijn rukkende sporen, wien 't een bedwelmende
wellust was den warmen bloed-geur op te snuiven der rechte kerels die braken onder
den slag van zijn zwaard. Hij had gevochten jaar in jaar uit als een razende om lucht
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te geven aan den bloeddrift die hem het lijf verteerde en had zich tevens, met zijn
breede zwaard zulk ruim bestaan gehakt in andermans goed, dat de ijzeren koffers
in de slotkelders haast barstten onder den druk der zakken goud en zilver. Aan God
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en zijn gebod had hij niet meer gedacht sedert de dood van zijn moeder.
De heeren van het gouw beefden nog in hun hooggerugde zetels als, in de
winteravonden, de grijze lansknechten zijn daden bewoordden aan de gapende
schildknapen en de dorpers, alvorens bij hun warme wijf te kruipen ten avondtijd,
baden nog: ‘Van de woede des zwarten ridders, bewaar ons Heer!’
Nu was zijn rijk reeds vele jaren uit. De kracht was hem onzichtbaar langs de
blankende vingers weggevloden, de bloeddrift gedoofd, en hij bleef alleen in zijn
torenkamertje. als een levend lijk, vlak voor de dood.
Zijn zoon, Ghereloos, recht in de lange huisgewaden, met een lang, blondombaard
gezicht en een paar moede oogen waar de eentoonigheid van het zwarte slot in
verschemerde, was weinig van spraaks en leefde afgetrokken en eenzaam. Hij had
een levensdoel voor zich alleen. Van de wereld kende hij het wijd-golvende landschap,
blauwig aan den wazigen horizon, met hier en daar op een heuvel, als een vloek in
die stille oneindigheid van groen en blauw, een hoekige slot waar menschen woonden.
Hij kende de menschen. De klare woorden zijner boeken wekten in hem de
levenskennis hem door stormlustige voorvaders als erfelijken schat in 't koele bloed
gelaten: hij kende de geile begeerten die vlammen in 't herte van elk aarde-kind; hij
wist hoe over de blauw-omluchte eerde hun rooden hoog-moed gloeit, hij begreep
alles van hun lijden en hun liefden, van hun onervaren narrenspel met leven en dood!
In zijn boeken leerde hij de macht der kruiden die gedroogd in den maneschijn de
driften dooven en den mensch koud en gevoelloos maken als een zuil van elpenbeen,
of die nog heller aanvuren en hem het lijf doen vlammen als een brandende
braambosch!
Hij was koud als marmer onder ijs en leefde enkel om ontdaan van alle begeerte
met de dood in zich, zijn lijf te dragen naar het einde.
Soms als de eenzaamheid den oude te zwaar werd, zocht hij in het halfduister der
stille wapenzaal het gezelschap van zijn zoon.
Hij zat, diepgezonken in de rood fluweelen kussens ter vensterbank, zwart als een
spook tegen het licht van den dag.
- Ik ben zoo vreemd te moede, mijn zoon!
De avond is triestig als bracht hij de dood. Ghereloos zijn groot voorhoofd blankte
in de floersche schemering. Hij keek in zich.
- Ik zie de dood, mijn vader!
De oude schrok. Hij kreunde als een verroeste windhaan in stormweer.
- De dood!.... de dood!
- Ik zie de dood, mijn vader!
Ghereloos sprak kalm. Hij zag zijn Dood in zich. De vader die vreesde zag buiten
zich en hij rechtte onrustig, tegen het grijze licht. Het klaaggereutel snokte in zijn
keel. Zijn handen beefden wit voor zijn gelaat. Plots sloeg hem de drift naar 't hoofd,
hij kende immers nooit gevaar! en hij krijschte tartend:
- ‘De Dood!.... Geef me mijn zwaard! dat ik de Dood breke onder mijn zwaard!....’
Zijn woorden ratelden!
Uit de floersche donkerte van een voorhang bracht een geluidloos tredende diener
een breede kling, als een lange spiegelscherf, waar 't beeld van de dood in
verschemerde. Zijn Dood kwam echter niet. Hij wrong het lemmer tusschen de
knieën, duwde den greep tegen de borst en het knokige hoofd schuddebevend aan
den gerokken, pezigen hals, spotte zijn rasp-stem:
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- ‘Ik zie de Dood niet!.... Dood! waar blijft ge?.... Hoort ge dan niet, dat ik me de
keel heesch krijsch en u oproep om u de knoken te breken?.... Eens waren we goede
vrienden, Dood! toen in 't akelige geraas van den slag mijn zweerd als een bliksem
op de rood-omwalmde krijgers knetterde en gij, Dood! hen opvingt en hun wild den
adem uit-kustet!.... Dood! ik roep u!....’
De schreeuw weergalmde. Het zwaard klankte op den vloer. En het nijgende hoofd
in de handen duwend, snikte hij wanhopig:
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‘O! Ellende mijns levens! Lijk een dief in den nacht komt de Dood.... me wurgen!’
Hij zonk diep in de kussens.
De zoon keek in zich. Hij voelde niets. Een slanke gestalte grijsde even naast hem,
onbepaald en, verdween in hem, als opgezogen. Het was donker geworden. Hij bracht
zijn vader boven. Toen hij terugkwam, blauwde de volle maan het tweelingvenster
op den vloer en het matte licht spon om elk voorwerp een zilveren nevel. Schaduwen
van fladderende vleermuizen hoekten zwart door het blauwige kamer-ruim. Ghereloos
wierp zich een mantel om en verdween achter een voorhang. Langs een keldertrap
kwam hij buiten de burcht.
De nacht was stil en blauw onder den ijlen hemel, waar de maan in een lichtkring
heur rijpheid verdroomde tusschen twink'lende sterren. Het slot stond inktig als een
onheil in de wijde golving van lichte heuvelen en de torenschaduw gleed, zwart op
de witgroene helling, het dal in. Hij wandelde het pad af, dat onder de fijngeteekende
schaduw der welvende boomentakken naar de diepte hoekte.
In het dal blankte een bedauwde weide, als een vijver in de manekleerte, met
donkere korenbloemen boven het lichte gras. Blauwe nevel-gestalten zweefden er
boven in slingerlijn. Van onder een berk, die moedermensch alleen in 't midden der
weide donkerte, stroelde een lochte gefluit, als dans-muziek op een bruiloftsfeest,
hel en klaar in den zomernacht.
Toen Ghereloos met zijn schaduw uit de bosch-lommerte in het licht kwam, bochtte
de nevelstoet naar hem toe en op de trippelmaat van het pfijf-liedeken wirrelde 't om
hem als een warrel-vlucht blauw-fluweelen vlinders. Het was de nachtelijke elfendans.
Ghereloos, niet begrijpend, stond stil. En hij voelde over zijn wezen de zijïge streeling
van vleugeltjes.
Het pfijf-liedeken verademde, onzeker als bedacht de speler een nieuw vooizeken
en nu de zotte rondedans verzachtte, zag hij, wiegend boven de korenbloemen, de
slanke lijvekens der elfen-meisjes, zilveren trilling van schilferende maanlicht onder
het blauwe, waaierige nevelkleed. Hun oogen blonken gouden als avondlampen en
met vlugge handjes goochelden ze purperen lichtbloemen in het phosphorige
geglimmervan hun leekende haar.
Ghereloos zag het wondere elfen-spel en in hem steeg een vreemd verlangen, iets
als een groote heimwee om een leven, dat zijn geest vermoedde boven de Dood. Hij
look de oogen en keek in zich, mistroostig, verbitterd om zijn nuttelooze kleinheid.
Hij zag zijn dood niet meer. Hij ijsde.... Plots, viel de muziek stil onder den berk, de
elfen-stoet wiekte de lucht in en verzwond in het maanlicht. Het regende
korenbloemen. De grijze gestalte verscheen eventjes naast hem, maar verdween
aanstonds, als opgezogen door zijn lichaam. Hij voelde niets meer en zag de dood
weerom. De bosschen en de weide hadden weer het uitzicht van vroeger, ademloos
in den maneschijn, en donker stond ten heuveltop de burcht.
Hij glimlachte om de elfen en dacht aan zijn einde, als hij burchtwaarts keerde.
De zomer werd door de kortende dagen uit het land genepen en de vroege herfst
woei aan met een sleep breed-wiekende wolken. Wanneer de zon, tusschen twee
wolkenbanken in, lichtstrepen schoof over het landschap, ontstak ze in gouden brand
de boomen, die bronsden de golvende heuvelen. De wilde wingerd bloedde over het
knechtenhuis en de joepende winden, die op de slotkoer omhoog kolkten, rukten de
laatste blaadjes van den vlierboom. De avonden versmoorden in opwiegende nevels
en de nachten waren koud en kil, vol geheimzinnig neuzelen van rijzende blaren, als
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een doodenhuis, waar men Vader-Onzen leest. Voordat de najaarsregens dompten
over de kale bosschen werd de oude ziek. Zijn leven draaide naar het einde en
Ghereloos bleef heeldere dagen gezeten naast de alkove, waar 't magere lijf van zijn
vader versteef onder een berg vellen. Ghereloos sprak weinig en keek naar de dood
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in zich. De oude at minder en minder. Hij sluimerde meestal, zonder geheugenis van
't verleden. 't Was of zijn groote spijt voor hetgeen verliep en de prangende schrik
voor wat kwam, verschrompelden met zijn sjovele lichaam. Hij lag stil, zonder
gedachten, als een wiegkindeken.
Het grillige herfst-licht tooverde soms, met een enkelen zonnestraal de ziekenkamer
vol levenden goud-luister en wekte in zijn hert de herinnering aan verre dagen van
strijd en bloed, den zonneschijn zijns levens. Het deed hem pijn en hij kreunde,
kreunde eendig van onmacht tegenover het einde.
Op een morgen, toen het mistte en 't licht vuil-grijs als van diep onder water in de
laaggewelfde kamer trilde, kreeg de oude het bij zijn ontwaken zoo benauwd als
drukte de dood hem de borst in. Hij ijlde. Hij sprak onsamenhangende woorden,
waar geen zin aan te knoopen was, schreeuwde luid: ‘Weg! weg!’, kromp bevend
ineen en borg zich in de peluwen, als wilde hij een groot gevaar ontvluchten en zich
klein maken, zeer klein, om welwillendheid af te smeeken. Zijn krijschen helmde
door de kamers en verechode in de gangen. De dieners huiverden van ontzetting als
ze 't hoorden. Het ijlen hield aan den ganschen voornoen en de lucht was drukkend,
als had de dood honderdduizend jaar in de burcht gewoond. Tegen den middag kwam
de kalmte eenigszins terug. En de oude, verwilderd, beval zijn zoon een monnik te
roepen, want, o! vreeselijk! vreeselijk! hij had den duivel gezien!....
Ghereloos schrok. Maar hij bedacht zich en lachte om deze onnoozelheid. Waar
haalde 't oudje die grap nu vandaan?....
En 's anderendaags namiddag kwam er een monnik uit de nabije abdij, recht in de
witte pij als een kerkbeeld, met een langen, zilveren baard en diepe oogjes, die
vlamden. Eer hij binnentrad, belas hij het slot. Op de koer liet hij zich een emmer
water putten, wijdde dien en besprenkelde ermede den vloer en de wanden van alle
kamers, terwijl hij, het hoofd gebogen, in 't Latijn gebeden mummelde. Na dit werkje
bracht Ghereloos hem boven. De oude glimlachte flauwtjes, als verlicht, toen hij zijn
handen bevend drukte en die kuste.
Het avondde. De zon hing als een bloedend hoofd in 't Westen. Het licht
schitter-laaide in de lood-gemaliede venster-ruiten en deed het rood en purper der
bedgordijnen vlammen. De monnik was schoon in het licht als een profeet en zijn
oogen werden teer en zacht toen hij vroeg:
‘Mijn zoon, waarom hebt ge mij geroepen?’
De vader rilde en kuchte hijgend:
‘De duivel!.... de duivel!....’
Er ging een huivering door het licht, als wiekte een bange vogel door de kamer.
Ghereloos trok zich terug, denkend. En de oude met zijn schorre piep-stem verhaalde,
hoe de duivel gekomen was en hem getoond had in een hoog-opslaande helleschijn,
als druppend bloed was dat licht, zijn heele woeste leven. En daarboven hing de
breedgewiekte Dood, een reusachtige vleermuis gelijk, grijnslachend, reedde om de
vleugels toe te klappen en zijn roode leven te slaan in den vuur-chaos, waaruit het
bloed-licht straalde. Hij ijsde nog van schrik!.... hij had het zoo bang! .... krijschte
van ontzetting!.... en toen, boven dat alles was hem in een glorie sterren, zijn moeder
verschenen, zijn moeder, aan wie hij nooit meer gedacht had, en die hem zegende....
alles verzwond!.... en in het ijle donkere brandde enkel het zegenende kruis!....
Toen had hij begrepen!....
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De monnik sprak van weergaaf, van boete doen, van gratie Gods, en hij knikte op
alles instemmend.
En zes dagen later kwamen andere monniken en vele in staal-geriemde heeren uit
den omtrek op het slot en de kisten vol kostbaarheden werden uit de donkere kelders
in de wapenzaal gesleurd, waar de restitutie zou gebeuren. Vóór den ringmuur
hinnikten de paarden en op de koer was er rumoer van schreeuwende knechten, die
hun meesters wachtten. De grijze monnik hield voor de
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verzamelde heeren een lang sermoen, waarin haast elken zin uitdraaide op vergeven
en vergeten. Hij las daarna een brief van den prins-bisschop van Luik, meldend in
eenige woorden het schandalige leven van dezen burchtheer en zijne bekeering dan
en ten slotte hoeveel er te betalen vielen aan de bisschoppelijke kas en de drie
omliggende abdijen en hoe een deel van 't overblijvende hoefde verdeeld te worden
onder de heeren, die vroeger van zijn zwaard geproefd hadden. Daarna werden de
kisten geopend, de schatten veilig in de harnassen geborgen en de heeren brachten
een bezoek aan den sukkelaar, die boven aan 't uitdrogen lag.
Ghereloos behield genoeg voor zich om zijn heele leven een vet bestaan te leiden.
Hij liet den monnik betijen en bleef bij zijn vader, onverschillig, tijdens de operatie
gedaan werd, die den oude zijn levenszonden zouden wegnemen. Wat kon hem dat
boeltje eigenlijk schelen, hem, die de dood in zich droeg?....
Na 't bezoek vertrokken ze allen en men hoorde even 't brieschen der kleppers,
den zwaren hoefslag op de keien en nu en dan het langgerokken geschal van een
horen in de herfst-wouden. De stilte suisde weerom door de kamers. De avond daalde
en de kroonluchters werden aangestoken.
De oude monnik sprak zacht en zijn woorden waren zoo innig, als droegen ze elk
een stukje van zijn heilige ziel. De vader was rustig nu en er lag over zijn wezen
zoo'n waas van zaligheid, van diep en vroom geluk, dat het Ghereloos verwonderde.
Hij hield een ivoren kruis op de borst gedrukt.
's Nachts stierf hij. Zijn leven ging uit, zachtjes en geluidloos als de vlietende dag,
terwijl de monnik op de knieën, voor hem gezeten, wondere gebeden murmelde.
Drie dagen later werd hij begraven in de nabij gelegen abdij. Ghereloos woonde
den dienst bij.
's Avonds toen hij thuiskwam en het vreemde leven dezer laatste tijden bedacht,
rees in zijn geest het hoofd zijns vaders, wit in een gouden lichtkring en zacht als 't
gelaat van zijn dood, die sluimerde in zijn hert. Was dat de dood eens woestelings?....
was dat zijn dood?.... En hij hoorde de woorden weerom van den monnik, die hem
bijstond en die hij niet begreep, ruischend als een hooge, statige muziek-tij boven
zijn dooden vader. Stond dat niet boven den Dood? boven zijn Dood?.... En wat was
zijn leven dan geweest, zijn leven in de Dood, als die ijle gebeden een ander leven
openbaarden?....
Hij ijsde! Het was stil in de wapenzaal. Hij keek in zich en zag zijn Dood niet
meer. Een grijze, schimmige gedaante zat naast hem ter vensterbank. En zij schoof
naar hem toe en verdween, vereenzelvigd met hem. Hij voelde niets meer, dacht niet
meer en bleek en roereloos zag hij in zijn hert zijn Dood weerom.
De winter kwam en de sneeuw lag toegevroren over het ademlooze landschap. De
wind tierde over de bergen en 's nachts in de vriezende donkerte zwol het luguber
gehuil van hongerige wolven. De burcht stond vast en roereloos in 't sneeuwgewarrel:
de wintervoorraad was opgeborgen in de kelders en op de koer zwartten de houtstapels
onder een witte kap.
Ghereloos zat volle dagen in den wapenzaal, waar in den haard de tronken gloeiden.
Hij keek naar de fladderende vlokken, die sponnen den witten winter-vrede en hij
minde dat spel, want sponnen de lichtlooze dagen ook niet vaster een koude rust over
zijn levens-begeerten?
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Soms, als 't sneeuwen eenige dagen ophield en de witte lucht troonde een vale zon
boven de schittering der kentelende heuvelruggen, kwam de oude monnik
aangesukkeld voor 't heil van Ghereloos zijn ziel zoo 't scheen. Hij zat dan vóór den
haard, tuurde naar de vuurtongen, die grilden om den tronk, al sprekend met diepe
stem over leven en dood, over Onzen-Lieven-Heer, die stierf op een kruis-boom,
over de Kerk, over hel en hemel.
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Maar Ghereloos gaf maar karig bescheid op al die dingen, want, och arme! was dat
allemaal geen pietpraat, ijdel zins-bedrog, dat de menschen toeliet zich zat te drinken
aan den levens-wijn en t' ende den weg, ondanks de begeerte-vuren, die laaiden in
hun hert, toch den dood te kussen, onbeschaamd om hun trouweloosheid?
Dus liet hij den monnik praten, onverschillig, hoewel hij in 't begin eens de lust
had dien zeveraar met hood en poot buiten te zwieren, om alleenig te zijn en niet
gestoord te worden bij 't aanschouwen van zijn hertedood. Hij weerstond aan dien
lust, want was dat ook geen verlangen?
Op een Zondag-achternoen kwam de oude weer afgestesseld op zijn muilezel
tusschen twee knechten, die tot over de knieën in den lossen sneeuw beenden.
Ghereloos zat in zijn torenkamertje en zag hem onder het takkenweb, dat welfde
boven het wegeltje. In den wapenzaal vonden ze elkander. De monnik zag er bedroefd
uit en als hij groette: ‘Dag, mijn kind!’ beefde zijn stem. Ghereloos groette koel en
kort, schoof een zetel bij den haard, schudde de pelsen fijn en bood hem dien. Hij
zelf zette zich ter vensterbank en keek naar den gouden zonneschijn, die
schitterglansde op de koer.
En de oude sprak dan:
‘Mijn kind, op dezen dag van 't jaar werd Hij geboren, die 't licht van de wereld
is. Hij bracht het onvergankelijke Licht, opdat het lichte over duisternis en dood. En
Hij, die het Licht bracht, sprak tot de menschen: “Ik ben de weg des levens, die voert
ter zaligheid, buiten Mij is alles duisternis.”
En Zijn leven was Licht en over de buigende menschen-hoofden straalde zijn
liefdewoord: Gij zult uwen naaste liefhebben.
Mijn zoon: gij leeft buiten Hem in duisternis en zijt alleen bekommerd om de
rustigheid van uw eigen leven. Er is zooveel miserie bij de menschen, die klagen
hun nood aan de steenen en weinigen hooren hun hulpgeschrei.
Mijn zoon! gij, die smetteloos zijt en zonder aardsche verlangens, ga tot de
menschen en geef hun uw hart in naam van Hem, die 't Licht bracht, opdat ge winnen
moogt de eeuwigheid!’
De jammer-toon van den oude trilde nog als een wrevelig geruisch in 't schemerige
kamer-ruim. Er was een lange stilte. Ghereloos draaide traagzaam het hoofd naar
den monnik en hij hemde lijze, medelijdend:
- ‘De menschen!.... brandende braambosschen!.... wat zouden die om uw licht! en
om mijn groote hert, waar mijn Dood in sluimert!’
Zijn stem werd bits en vlijmde:
‘Ziet ge de vuren hunner wellust niet?.... en talloos zijn nochtans de kruiden, die
de kracht bezitten hun zondige herten te reinigen en 't ontsluieren hun Dood!....’
‘Dwaas!.... weet ge dan niet, dat de Dood het Licht des levens is?’
Hij look de oogen. De monnik, die zeer zacht was, weende, onbegrepen. De stilte
werd pijnlijk en bang. Niemand sprak nog.
En door de tochtige gangen leidde hij den monnik buiten; de knechten wachtten
daar, hielpen den oude op 't ezeltje en samen voeren ze het besneeuwde bosch in.
Ghereloos stond vóór het poortje en zag hen verdwijnen.
Plots zwol achter hem een bevend klagen: ‘Heer! Heer! heb medelijden, heer!’ en
uit het holle gangetje sleepte zich nader een bleeke vrouw. Ze suste een kindeken
tegen den mageren boezem en stak een eerden kroesken uit, verwachtend een aalmoes.
Hij trok zich terug, grendelde 't poortje onverschillig. Maar in den gang volgde hem
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het bange smeeken: ‘Heer! heb medelijden! Heer!’ en als hij in de wapenzaal zich
zetten wou ter vensterbank, stond nog naast hem de bleeke vrouw met het roerelooze
kroesken naar hem gestrekt: ‘Heer! heb medelijden! Heer!’
Hij lachte schamper en sloeg het napje uit heur hand. En wonder! het botste omhoog
en haakte zich vast aan zijn halsketting. Hij wilde het afrukken, maar de ketting
vernauwde, vernauwde, wrong hem den
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hals toe, immer vaster, en 't zilver brandde in zijn vleesch, alsof het gloeide! Hij
snakte naar asem en zwaaide wild de armen!
De vrouw verdween. Eventjes ruischte het eentonige gejammer: ‘Heb medelijden!
Heer! waar ze stond.
Hij, als een zinnelooze, sprong rond, hijgend. Hij dierf de nijpende keten niet
raken! het brandde zoo! en de vlam drong in zijn keel! Hij wankelde, als
smoordronken, schreeuwde de knechten op en eischte wijn om dat vuur te stillen.
Hij dronk! hij dronk!.... maar het kroesken gloeide voort, en bleef er gloeien!!.... o!
de dorst! de dorst!..
Dien avond nog, de wapenrusting vastgesnoerd om zijn hijgende lijf, ongeduldig
op zijn stampenden klepper, rende hij met een paar knechten het vriezige
winterlandschap in, op zoek naar den wonderen drank, die blusschen zou die pijnende
vlam. Het kroesken klikte als een spot-gegichel tegen het staal van zijn harnas. De
paarden stoven door den sneeuw.
En Ghereloos bezocht vele burchten, klagend zijn nood, maar de heeren waren
hard en kenden geen uitkomst. En hij bezocht de vunzige hutten, waar half-naakte
dorpers hem hun winter-miserie van kou en honger en ziekte ten toon spreidden vóór
den leegen haard, maar ze kenden niets, niets! en grendelden hun deuren, als hij
wegging. En hij bezocht de steden, waar in de rood-belichte bordeelen de geile
poorters tweeërlei vuur kwamen blusschen en waar schalde een liedje van ‘Vivan
de dorst!’ als hij hun zijn wreede pijn bewoordde. Ghereloos dronk! dronk! maar 't
kortte niets, niets.... en dat kroesken!
En hij voer met een leger mee, kende kou en honger, zag heele steden in vuur en
vlam, waar de menschen levend gebraden werden, en dan de pest, die neersloeg op
de mannen en de wegen bezaaide met stinkende geraamten, waar even nog een rottend
groen vlies over gespannen stond, de tanden grijnzend en de verloopen oogen
wijd-open. Maar nergens de remedie voor zijn dorst, zijn brandenden dorst! Het
kroesken danste op zijn keel als een vlam!....
Van de vieze wereld bleef hem een nasmaak, alsof hij gal met emmers had
gedronken. Doch wat was hem die wereld naast den laaibrand in zijn keel!... o! die
laaibrand!
Zijn vroegere levenswijsheid had hij sinds lang verleerd en aan zijn dood dacht
hij gaar niet meer.... zijn dorst! en dat kroesken! Zijn hart woog zwaar in zijn boezem,
als droeg hij een wereld van pijn en hij was machteloos tegenover alles!
En zoo gebeurde 't eens, dat op een grauwen voorjaars-morgen bij 't verlaten eener
stad, waar hij den nacht doorbracht, een bevende jammerstem hem schrikken deed!
‘Heer! Heer! Heb medelijden! Heer!’
Hij hield zijn paard in.
Uit den slijkerigen weg rees de bleeke vrouw met een stomme bedelkroesken in
de uitgestoken hand: ‘Heer! Heb medelijden! Heer!’ en ze suste het kindeken tegen
de borst. En Ghereloos zag heur oogen, heur groote, doffe oogen, koud als de
wanhopige kijkers der hongerige dorpers, etterend en geel als de blinde oogen der
verpesten. In heur oogen zag hij de miserige ellende beven van alle menschen, bij
wie hij om laving gegaan was voor zijn dorst! En uit zijn boezem welde een groote
zucht en het was of zijn herte smolt in zijn lijf; een bedwelmende zachtheid trilde
door al zijn leden; het was een roes, die daalde neer over hem, hij was als dronken
en hij weende om deze armzalige vrouw!....
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De tranen bibberden in zijn baard, leekten in het kroesken aan zijn hals en doofden
er het smartende vuur. Hij snikte....
Uit hem week een schimmige gedaante, die verzwond in den lauwen dooi-wind
als een lapje rook....
En wat er van den ridder met het kroesken verder gewierd, verhaalt de sproke niet.
Gent '10.
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Kroniek.
Boekbespreking.
Arthur van Schendel, Shakespeare. Amsterdam W. Versluys 1910.
Het is algemeen bekend - maar verstaat men wel even algemeen wat er mede gezegd
is? - dat de geleerde en de dichter hun kennis van wereld en menschdom niet op
dezelfde wijze verkrijgen. Beiden putten natuurlijk uit hun ervaringen, doch het
gehalte verschilt. De ervaring van den geleerde wordt gevormd door het aandachtig
lezen, overdenken en onderling vergelijken, het z.g. ‘bestudeeren’ dus, der geschriften
van andere geleerden, en door zijn eigen onderzoek naar realiteiten, documenten of
andere voor ieder waarneembare verschijnselen. Die van den dichter houdt, behalve
dit alles (voor zoover hij er gebruik van maakt), nóg een element in, en een dat er
niet slechts, om 't zoo eens uittedrukken, als een extraatje bijkomt, maar bovendien
op al de andere een levenwekkenden invloed heeft. Dit element als een kracht denkend
noemt men het scheppingsvermogen, verbeelding, fantasie. Stelt men het zich
daarentegen als eigenschap voor, dan spreekt men van intuïtie, inspiratie, genie. Al
deze woorden zijn slechts in zekere mate juist, geen is zuiver bepalend of volledig.
De algemeene opinie is nu echter, dat wat een dichter ons meedeelt, b.v. omtrent
een anderen dichter, minder vertrouwbaar, minder w a a r zijn zou dan wat een
geleerde ons verzekert. Men wantrouwt het verhaal van den dichter, men glimlacht
en zegt: nu ja, dat is immers niets dan fantasie! Geheel ten onrechte! Het is integendeel
véél méér dan fantasie. Het is alles wat ook de geleerde geven kan, aangevuld door
fantasie, en ten leven gewekt door die geheimzinnige, naamlooze eigenschap, of dat
vermogen - in den grond misschien niets anders dan een versterkte en duurzame
gevoeligheid en werking van zinnen en zenuwen. Bouwen, ook van een verhaal, is
samenvoegen, niet waar?, scheppen is combineeren. Ook de geleerde combineert
wanneer hij meedeelt (wat zou hij anders doen?), maar de dichter combineert niet
alleen oneindig sneller, levendiger, doch hééft ook zooveel meer te combineeren,
daar hij, bij 't zelfde onderzoek, tallooze dingen heeft gezien, gehoord, gevoeld, die
den enkelgeleerde ontsnapten. Buitendien schept de dichter iets levends, terwijl de
geleerde niets dan zijn geleerdheid geven kan. Vooral nu wanneer het gaat om een
levens-verhaal, en dat nog wel van een dichter, heeft iets levends, door een dichter
geschapen, veel meer kans waarheid te zijn, dan de, zij het nog zoo zorgvuldig en
vernuftig aaneengehechte geleerdheid van den geleerde.
‘Er behoort vermeld te worden’ - zoo begint van Schendel zijn ‘aanteekeningen’
bij het hier aangekondigde boekje -, ‘dat vele Shakespeareans niet gelooven dat men
des dichters persoonlijkheid, of gelijk zij het noemen, zijn karakter, uit zijn werk kan
leeren kennen. Het karakter van Shakespeare, zeggen zij, is in het werk niet te vinden,
immers wijl het dramatisch is. Zij prijzen hem juist daarom zoo groot omdat hij, de
meest verschillende figuren verdichtende, zijn eigen aard wist te verbergen’. En wat
verderop zegt hij: ‘Natuurlijk zijn de kenners die zoo denken niet genoeg geleerd,
want zij weten niet dat een boek een mensch beteekent, althans iets van een mensch’.
Hier nu geloof ik, dat onze dichter, niet onwaarschijnlijk met ironische bedoeling,
zich wat overbeleefd uitdrukt. De besproken kenners zijn ‘geleerd’ genoeg, maar zij
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zijn geen dichters, als hij, Van Schendel. En ook waar hij zegt: ‘Zij zijn ook kinderlijk,
want zij meenen dat iemand
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zich verbergen kan, iemand die zich uit nog wel,’ verdenk ik hem er van, zich, op
een wijze, die wij van hem kennen, lichtelijk te vermaken met de menschen over wie
hij spreekt. Onder kinderlijkheid toch verstaan wij gemeenlijk dat nog niet geheel
door denk- en rekenleven overheerscht worden der menschelijke instincten en
sentimenten, waaraan het doen en spreken van kinderen zulk een groote bekoring
ontleent. Het is, dacht me, veeleer gemis aan kinderlijkheid wat men bij den
geleerde-kenner opmerken kan. Doch, als gezegd, ik houd het er dan ook voor, dat
Van Schendel niet geheel in ernst was, toen hij de geleerden die volhouden, dat wij
van Shakespeares persoonlijkheid niets weten kunnen, van een te kort aan geleerdheid
en te groote mate van kinderlijkheid beschuldigde.
Hij, Van Schendel, trachtende naar den opbouw, voor zijn eigen genietende zinnen
zeker wel het meest, van de enorme persoonlijkheid die zijn diepe en toegewijde
liefde heeft, was wél genoeg geleerd, en kinderlijk was hij daarbij gelukkig tevens.
Hij had, om zijn eigen woorden te gebruiken, ‘ooren om te hooren’ en oogen om te
zien. De methode der wetenschappelijken, de boekenstudie, het onderzoek naar de
bekende feiten, versmaadde hij geenszins, maar hij las zooals een dichter leest, en
de feiten werden gebeurtenissen voor hem die hij zag en hoorde, natuurlijke schakels
in een levensverhaal, dat hij al bijna kende uit het levende werk zelf van hem, wiens
innerlijke, wezen-lijke geschiedenis hij trouwens meer zocht dan zijn uiterlijke
biografie. De oude ‘zwerver’, altijd ‘verliefd’, dwaalde om in de plaatsen waar zijn
held moet hebben geleefd, hij maakte er een ‘schoone jacht’ op al dat onveranderlijk
onbestendige waarop ook Shakespeare moet hebben getuurd: wolken en sterren,
rivieren en valleien, boomen en bloemen - ja zelfs kerken en woonhuizen. Hij
snuffelde in de geschiedboeken - al werd zijn held er niet in genoemd, zij vertelden
toch van hem. Maar vooral: hij las en herlas en overdroomde de eeuwige drama's
zelf; hij lette op den geest der woorden, hun klankval en toon, niet minder dan op
hun beteekenis, hij herkende de plaatsen waar het dichterhart sprak door de stemmen
van zijn dramatis personae, en ál scherper omlijnd, al levendiger, al dieper begrijpelijk
ook, stond de lieve en dierbare, de machtige en ontzagwekkende figuur des grooten
dichters voor hem. En hij schreef op wat hij gezien had, schreef het op uit de volte
van zijn warme weten, met de rustige kracht van zijn visionnaire zekerheid, in het
zoete rhythme van zijn weemoedsvolle liefde.
De schrijver van dit prachtig boekje zegt zelf dat niet alles wat hij vertelt
wetenschappelijk bewezen worden kan, dat hij een en ander heeft verzonnen. Het is
mijn overtuiging dat ook in die verzinsels meer waarheid omtrent Shakespeare te
vinden is dan in de mededeelingen der geleerde Shakespereans. Al moge het niet
minder vaststaan, dat de zekerste waarheid die men in dit boekje vinden kan den man
betreft, aan wien wij tevens de schoonheid ervan te danken hebben. Wie over zijn
liefde schrijft, schrijft over zichzelf, en de dichter van dit boekje heeft zich wel
allerminst verborgen.
Shakespeare door Arthur van Schendel is niet in de eerste plaats een biografische
bijdrage tot de kennis der Engelsche letterkunde, het is in de eerste plaats zelf een
kostelijk stukje nederlandsche litteratuur!
H.R.
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Jos. van Veen, Celibatairen, roman uit het priesterleven. Amsterdam,
C.L.G. Veldt (zonder jaartal).
Maar als er ook aan dit geschrift iets goeds te ontdekken valt, dan heeft dat woord
‘goed’ toch zeker met litteratuur, met de schrijfkunst in het algemeen en de
romankunst in 't bizonder, absoluut niets te maken, maar alleen met de humane
bedoelingen van den schrijver, waarvan ik
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gaarne wil aannemen dat zij overeenstemmen met zijn beste weten, zijn ge-weten,
en dus in ethischen zin goed genoemd mogen worden - om er verder maar haastig
over te zwijgen, want niet alleen dat, bij de beoordeeling van wat zich als ‘roman’
aanbiedt, geen ethische bedoelingen ons vermogen te interesseeren, maar ik vraag
u: wat hebben de beste bedoelingen er aan, zoo jongensachtig oppervlakkig, talentloos
en zonder eenige ruimte of fijnheid gediend te worden!
Er is een tijd geweest, dat de Nederlandsche novellisten en romanciers werden ge
recruteerd uit jonge gereformeerde predikanten, die, onder den invloed van moderne
verlichting en buitenlandsche litteratuur, bij troepjes hun kerken uitliepen om zich
uitsluitend of bij voorkeur te gaan bezighouden met de studie en de beoefening der
letteren of der journalistiek. Bijna geen hollandsche schrijver in die jaren, tusschen
1800 en 1850 geboren, of hij heeft minstens gestudeerd in de theologie. Er is veel
schampers gezegd (en ik vrees er wel eens aan meegedaan te hebben) over deze
schrijversgeneratie en -soort - waartoe o.a. Busken Huet en Allard Pierson behoorden
- toch zal ieder moeten erkennen, dat de renegaten die ik hier bedoel meerendeels
diepernstige, beschaafde en belezen menschen waren; indien het niet in de eerste
plaats de litteraire kunst (met den klemtoon op kunst) was, waarmede zij ernst
maakten, dan ligt dat wel voornamelijk daaraan, dat hun tijd zich van litteratuur als
kunst nog maar een zeer onduidelijk en onzuiver begrip gevormd had; de letterkundige
kunst als zoodanig moest in zekeren zin nog worden ontdekt, hoe groote, min of
meer bewuste, kunstenaars er ook al vóór dien tijd mogen hebben geleefd en gewerkt.
Doch, met hun gering artistiek benul, ernstige mannen waren ze zeker, de dominees
uit het midden der vorige eeuw, die bedankten voor hun ambten toen hun geweten
de eerlijke bediening niet langer mogelijk maakte. Zij hadden meerendeels een
achtenswaardige studie achter den rug, en al wat zij schreven getuigde van hun
belezenheid, van een vaak diep-ingaande beoefening der wijsbegeerte, der theologie
of der letterkundige historie. Zij mogen dan geen eigenlijke artiesten zijn geweest,
hun geschriften waren de moeite van het lezen grootendeels ten volle waard.
Thans beleven wij een soortgelijke beweging onder jonge katholieke priesters.
Verscheidenen werpen bonnet en soutane van zich en grijpen naar de pen om ....ja,
zeg 't mij eens welk woord hier volgen moet! Wat willen deze lieden? De kunst
dienen, de litteraire kunst? Zij hebben dan niet meer het excuus der domineesgeneratie
van 1840, dat zij niet weten waar het om gaat; hun tijd heeft begrip gekregen van
den zuiveren aard der litteratuur; ook op de groote fouten van boeken als Lidewyde
en Adriaan de Mérival zou thans met veel meer scherpte dan een dertig jaar geleden
door de kritiek gewezen worden. Doch o! hoe zeer te wenschen ware dat de producten
der roomsche apostaten maar in de verte vergeleken konden worden met de werken
der gedistingeerde geesten die Lidewyde en Mérival schreven! Wat is dat voor slordig,
kinderachtig, nietsbeduidend en brutaal werk van deze weggeloopen pastoortjes,
Van Veen, Balet - er zijn er nog meer, geloof ik! Wat hebben deze kuitenbroekjes
geleerd, wat gelezen? Multatuli zeker, of voorál Multatuli, en dan niet zooals een
intellectueel van dezen tijd hem leest, n.l. als cultuurhistorisch belangrijke
verschijning, litteraire romanticus, brillant geestig paradoxaal prozaïst, maar van
geen invloed meer, noch wijsgeerig, noch godsdienstig, noch politiek - neen, zij
hebben Multatuli gelezen zooals de hulponderwijzers ten plattelande, de zoons van
stadsarbeiders met-een-goed-weekloon en tal van andere half-beschaafden en
kwart-ontwikkelden dat nu nog doen. Vijfentwintig jaar na ‘Kippeveer’ is ‘Mul’ hun
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god nog! Zóó van het brevier naar de Ideën, je kunt je wel begrijpen dat de heertjes
er door van-de-wijs ge-
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raakt zijn. Maar zijn ze dan zelf heelemaal niet eens op een idee gekomen, n.l. te
onderzoeken of er niet nóg iets geschreven was in Nederland en daarbuiten? O ja,
Jos. van Veen heeft ook Paap gelezen, Paap, den grooten schrijver van ‘De Kapelaan
van Liestermonde’, Paap, die zich misschien wel verbeeldt het werk van Multatuli
voorttezetten - och leefde Douwes Dekker zelf nog maar om den koude-druktemaker,
met een enkele bladzij van zijn heerlijken hoon de schrijflustigheid nogmaals, en nu
voor goed, te ontnemen! Paap, de prulschrijver, is het litterair model van Jos. van
Veen geweest. Dit is zoo duidelijk mogelijk, niet alleen uit dit voddige boek
Celibatairen zelf, maar ook uit het attest door Van Veen geschreven, en door zijn
uitgever gedrukt en afzonderlijk verspreid onder den belachelijken titel:
‘Boekbeoordeelingen over eenige belangrijke geschriften in 1910 verschenen’. Daarin
leest men: ‘Met den meesten nadruk verwijs ik de lezers van Celibatairen naar “De
Kapelaan van Liestermonde”, roman uit het priesterleven door W.A. Paap. In dit
uitmuntend gedocumenteerde boek, dat geboren werd uit een breede
wetenschappelijke studie der roomsche kerk, haar leer, historie en gebruiken vinden
zij, nadat de bekwame hand van W.A. Paap zijn kennis tot een roman verwerkt heeft,
een rijken schat van inlichtingen, die tot begrip dier kerk zeer doeltreffend zijn.’ Dat
is het zeker wat Van Veen zelf ook heeft willen schrijven, een ‘uitmuntend
gedocumenteerd boek’ geboren uit (stel 't u voor, een roman!) een breede
wetenschappelijke studie der roomsche kerk. Met even ‘bekwame hand’ als W.A.
Paap heeft hij zijn ‘kennis’ tot een roman willen ‘verwerken’ een ‘rijke schat van
inlichtingen’!! Hahaha! Maar hij vergat dat hij niet alleen, trouwens evenmin als
Paap!, ook maar in de verste verte in staat was, iets, wat dan ook, tot een roman te
‘verwerken’, daar hij om te beginnen niet wist wat een roman eigenlijk was. Maar
tevens dat hij, Van Veen, geenszins te beschikken had over een breede
wetenschappelijke studie der roomsche kerk, haar leer, historie en gebruiken; daarvan
blijkt althans uit zijn boek n i e t s ; er komt geen enkele belangrijke inlichting in voor
die ‘tot begrip dier kerk doeltreffend’ zijn zou. Dit boek ‘Celibatairen’, waarvan zelfs
de sensationeele titel uit aanmatiging ‘geboren werd’, het is niets dan het in zwakke,
onbeholpen schooljongensstijl en zonder ook maar de geringste beeldende of
psychologische kracht geschreven verhaal van een keukenmeid. Het ‘speelt’ dan ook
uitsluitend in keukens, pastoriekeukens, onder vier of vijf keukenmeiden, en als dat
nu maar échte keukenmeiden waren, à la bonne heure! maar het zijn, god betere 't,
niets dan spreektrompetten van den schrijver, die zelf misschien wijzer doen zou....
nou ja, u begrijpt me wel, ik wil niet te hatelijk zijn, maar ik dacht aan de
Amsterdamsche volkstaal, waarin een man die het vak dat hij tracht te beoefenen
niet verstaat, een... koekenbakker wordt genoemd.
H.R.

Leo Balet, James, Bussum, C.A.J. v. Dishoeck, 1910.
Deze meneer - ik bedoel den schrijver, want zijn held, James, is heelemaal geen
ménsch, en kan dus ook geen meneer genoemd worden - deze heeft tenminste eenig
schrijftalent, en ik vrees dat het bij hem niet alleen de onverwerkte lectuur van
Multatuli is, die hem in het hoofd sloeg, zijn taal bedierf, hem bracht aan die ellendige
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'm, en 'ns en 'ie schrijverij, maar dat hij ook eenige geschriften van ‘tachtigers’ heeft
gelezen - en niet begrepen, althans niet wat er moois was in die geschriften. Hij heeft
er tenminste eenige notie uit overgehouden, dat een roman moet zijn een verhaal...
niét van verwerkte kennis, doeltreffende inlichtingen, en meer zulk geknars, maar
van gevoel en hartstocht. Helaas is het grootendeels válsch gevoel, dat hij ons voor
echt tracht aan te smeren, en blijkt tenslotte alleen een zekere gepassioneerd-
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heid, een levensdrang en -gloed in dezen schrijver, de oorzaak dat sommige
bladzijden, van dit zijn overigens totaal mislukt boekje, warm-doorademd, gloedvol
genoemd worden kunnen, en ons doen erkennen: hier is tenminste iemand aan 't
woord, die o! bij lange na niet schrijven, maar dan tenminste praten kan! Een zekere
zeggingskracht is waar te nemen, die zich misschien op den duur (en bij gezette
studie) tot welsprekendheid zou kunnen ontwikkelen. Maar of er ooit een waarachtige
stijl uit groeien zal, is zeer de vraag. Daar toe behoort nog wel iets meer dan wat
vlotheid en raakheid van expressie in praattaal. Dit boek is, grootendeels, niet
geschreven, maar gepraat, en wel in opgewondenheid gepraat; er zijn miraculeuse
staaltjes van onzinnige klets-rhetoriek in te vinden. Maar ook als de schrijver zich
nog niet opgewonden heeft, b.v. pas een nieuw hoofdstuk begonnen, komt er zoo
iets als dit (blz. 25) ‘En toen ze klaar was met d'r handschoenen, deed ze d'r voile in
de hoogte, ging op de leuning van de fauteuil zitten bij d'r moedertje, en met d'r
armen om d'r hals kuste ze'r, en nog 'ns, en nog 'ns, en vroeg toen: ‘Hoe heeft
moedertje 't gemaakt?’ Is het niet of ge een kruiwagen over het grint hoort knorren
en piepen? Het mooiste is, dat dit zoogenaamd natuurlijke en ware heelemaal niet
natuurlijk en waar is! Niémand zegt ‘ns’, ‘nog 'ns’, maar iedereen zegt 'is en dat ‘'is’
lijkt mij dan ook geenszins afgesleten van het woord ‘e e n s ’ (bijwoordelijke genitief
van een) maar van het even goed nederlandsche ‘e r e i s ’ (een reis, een maal).
Zes jaar geleden besprak ik in deze zelfde kolommen een boekje dat ‘Roeping’
heette en van dezen zelfden heer Balet was. Ik vond daar toen wel iets aardigs in.
Jong, heel jong... Moest de schrijver van dat boekje zich dan niet schamen zooveel
jaren later voor den dag te komen met iets dat wel brutaler, maar niet beter is,
onzuiverder, aanstelleriger, verwaander, antipathieker.
H.R.

Een kalender en boekillustraties van Chris Lebeau.
Wij kennen Lebeau als den vernuftigen en fantasie-rijken ornamentist, die zijn vogels,
zijn visschen, zijn vlinders wist om te tooveren in composities van lijn, die haast
immer smaakvol en vindingrijk waren. Hijzelf scheen echter niet voldaan, en wilde
ook het menschbeeld dienstbaar maken aan zijn versieringen, oefende zich in
figuurteekenen en toont ons nu met een kalender voor 1911 en boekillustraties voor
de Reien van Vondel, (beide uitgaven van D. Coene, Amsterdam) een nieuwe phase
in zijn werk.
Het is niet de weelderige rijkdom van zijn batikontwerpen, waartoe wel het procedé
eenigszins aanleiding geeft; in het stroeve hout is niet hetzelfde te bereiken als in de
met druppels en lijntjes vloeiende was, maar ook zijn opvatting is strenger en strakker.
Er zit iets van den ernst der Egyptenaren, en de ornamentliefde der Assyriërs in, maar
toch is het ook wel Lebeau. Alleen een andere, nieuwe Lebeau voor ons, en mochten
wij den ouden Lebeau om zijn rijkere fantasie den voorkeur geven, wij twijfelen niet
of deze nieuwe zal, nu hij zijn vormengebied heeft uitgebreid, ons ten slotte nog wel
iets geven waaruit de weelde van vroeger en de ernst van heden tot een harmonisch
geheel zijn saamgegroeid.
R.W.P. JR.
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In memoriam P. Dupont.
Een onvermoeide werker van zeldzame begaafdheid is van ons heen gegaan op een
leeftijd, waarop hij ons nog veel had kunnen geven, waarop zijn kunst nog een groote
belofte voor de toekomst bevatte.
In Dupont was vereenigd een taaie onverwinnelijke doorzettingskracht, die hem
de moeizame techniek der gravure den voorkeur deed geven boven het lichtere
hanteeren van de etsnaald, met de gevoeligheid van den kunstenaar die de schoonheid
ziet in al wat hem omringt.
Want hij wist de schoonheid van het landschap, van plant en dier te waardeeren,
hij bewonderde de majestueuse grootheid der Fransche kathedralen, maar niet zoozeer
om het picturale effect der dingen dan wel om den bouw, om het lijnen-complex
waaruit het geheel was saamgesteld. Zijn wijze van zien was op den vorm gericht
meer dan op de kleur; vandaar dan ook zijn voorliefde om in lijn vast te leggen, wat
in tint wellicht gemakkelijker geweest ware.
Hij was er echter de man niet naar, om een gemakkelijker weg te kiezen, indien
zijn onverzettelijke wil hem voor zijn werk een anderen wees. In een tijd toen er
waarlijk op belangstelling voor graveerwerk niet te rekenen viel, wisselde hij toch
de burijn voor de etsnaald, omdat een direct in koper gestoken lijn hem zuiverder,
positiever toescheen dan de meer speelsche krassen in den etsgrond. En geleid door
de noodzakelijke beperking die de gravure aan een teekening stelt, werden zijn
teekeningen allengs strakker, meer geserreerd, zag men er de voorstudies der
graveerplaten reeds in. Hoewel men hem voorspelde, dat onze twintigste eeuw geen
tijd meer had voor de zorgvuldig gestoken plaat, wist hij door te zetten en door zijn
werk het goed-recht der gravure te doen zien, te toonen dat het echte, onvervalschte
werk, zij het met moeite volbracht, wel degelijk recht van bestaan had.

P. DUPONT. AUVERS

1901.
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Aan Dupont is het dan ook te danken dat men in de laatste jaren de waarde der
gravure weder is gaan beseffen, dat ondanks de haast der tijden de zuiverheid dezer
techniek hare belangrijkheid heeft doen kennen.
En nu is midden uit zijn werkkring, midden uit zijn zoo veel belovend leven,
midden uit zijn huisgezin en vriendenkring, deze voorvechter weggerukt.
Veel had hij reeds bereikt, leerlingen hadden zijn werk begrepen, de echtheid ervan
ingezien; kunsthandelaren, uitgevers, de regeering had hij door zijn arbeid overtuigd;
maar hoe ontzaglijk veel meer beloofde de toekomst ons niet. Steeds fijner,
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steeds gevoeliger wist hij zijn graveerijzer te hanteeren, wij denken slechts aan het
superbe portret van burgemeester 's Jacob, of aan het ruiterportret van Tulp, hoeveel
was er met zijn onmiskenbare gaven, nog niet voor hem weggelegd. Wie zal zijn
werk voortzetten, wie die over een technisch kunnen beschikte als hij, wie, die, zich
zelf vormende, zóó zijn materie wist te beheerschen. Zie slechts zijn laatste werk,
een sluitzegeltje voor de Vakschool voor de Typografie, dat een technisch
meesterschap bewijst, in het kleine Laurens Costerkopje bijv., waarvan de weerga
niet te vinden is.

ETEND PAARD (ETS).

Zoo'n stoeren voorganger, zoo'n energieken baanbreker, wij hadden hem voor
onze graveerkunst nog zoo noodig.
Veel is er met hem verloren gegaan. Zijn vrouw en kinderen zullen hem missen,
zijn vrienden zullen zijn heengaan betreuren, maar ook de kunst verliest in hem een
man wiens plaats ledig zal blijven in de gelederen.
Alleen zijn werk zal door vele lange jaren heen ons toonen dat hij niet vergeefs
heeft geleefd, dat zijn voorbeeld, anderen tot aansporing is geweest, die den
moeielijken weg zijn gegaan, dien hij hen gebaand heeft.
Maar om dit te vermogen was een man noodig zoo onverzettelijk en krachtig en
daarbij zoo zeldzaam begaafd, als Dupont er een was.
R.W.P. JR.

PLOEGENDE PAARDEN (GRAVURE). (UITGAVE S.L. VAN LOOY, AMSTERDAM).
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De ‘Lucifer’-opvoeringen.
Over de opvoeringen van Vondel's L u c i f e r , door de samenwerking van Willem
Royaards en R.N. Roland Holst op zulk een belangwekkende wijze tot stand gekomen,
hebben dag- en week- en maandbladen reeds zooveel gezegd, dat ik thans de lezers
van ‘Elsevier's’ niet met lange beschouwingen wensch lastig te vallen. Veel lof is er
gezongen en ook menig vonnis uitgesproken. Lof en blaam!.. wie groote dingen
nastreeft, kan niet anders dan ook veel van de laatste verwachten. Pluimpjes mogen
de couranten aan geringe kunstpogingen dagelijks welwillend uitdeelen, waar de
hooge en zeldzame schoonheid gediend wordt zijn de eischen van de rechters strenger.
Dit echter strekt hun, die dat zeldzamere met al de kracht en warmte van hun wezen
verlangen, tot eer.

TOONEEL ROYAARDS.

Bij de opvoering van een Vondel-drama, vooral bij zulke als L u c i f e r en A d a m
i n B a l l i n g s c h a p , waar levensbeschouwing en geloof van den Katholieken
Dichter tot muziek en beelden van schoonheid werden, daar spreken rechters van
velerlei gezindheid en bedoeling. De beminnaar van het moderne répertoire zal
verwijten doen over gebrek aan handeling. De geleerde zal de samenstelling toetsen
aan het voorschrift van den een-of-anderen overouden theoreticus en het
verheven-zingende drama veroordeelen. De ijverende Calvinist, geestelijke zoon der
predikanten van 1654, vindt het dichtwerk te Roomsch. De rationalist en de
onleerstellige twintigst'eeuwer achten 's Dichters blind vertrouwen op de dogma's
der Kerk misplaatst in hunnen tijd. De doorproever van fijn spel gispt menig
comisch-realistisch trekje bij de vertolkers van het hoog- en streng-gestijld
verzendrama. De liefhebber van talrijke wisselingen in veel-verwige décors zal zitten
gapen, als hij meer dan drie uren achtereen op dezelfde enscèneering moet kijken,
waar bovendien geen perspectieven met bergen en wolken te bewonderen zijn. De
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musicus zal de muziek afkeuren om haar-zelve; de letterkundige verwenscht haar,
wijl zij den verrukkend-opstrevenden zwier der verzen omsluiert, en versmaadt
bovendien den schilderenden rijkdom der kostuums, die zijn aandacht van de statige
alexandrijnen afleiden. Kortom, ieder heeft wat aan te merken en mompelt: ‘'t is nog
niet dát!’
Geen wonder dan ook dat de volmaakt-
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heid - maar waar ter wereld is die? - bij een zoo samengesteld kunstwerk als een
serieuze dramatische vertooning niet naar ieders overtuiging werd bereikt. Want
dichtstuk, verzen-zegging, spel, regie, enscèneering, muziek, costuum, alles moet
hier eendrachtig samenwerken tot het hooggestelde doel. En dus.... heeft iedere
specialist zijn eigen rubriekje om te bevitten.
Op zich-zelf kan een weinig gegronde détail-kritiek natuurlijk geen kwaad. Slechts
wanneer zij de overgave der bewondering voor een moeitevollen kunstenaars-arbeid,
voor het buitengewone dat volbracht werd, belemmert en verstikt, slechts dan - en
al te vaak gebeurt dit - is zij als een gevaar te verwerpen.
Bij de daad van Royaards en Roland Holst behoefde zekerlijk ook onze moderne
kritische en ontledende gezindheid niet geheel te zwijgen; maar woorden van volle
bewondering pasten toch allereerst en zijn ook thans, hoewel reeds meer dan 60
opvoeringen tot het verleden behooren, geenszins nog misplaatst.
Het was een moeilijk probleem, de omgeving vast te stellen waarin het drama
L u c i f e r zou spelen. Het Paradijs van A d a m i n B a l l i n g s c h a p kunnen wij
ons eenigszins denken als een wonderlijk-schoonen tuin met stroomende wateren en
heerlijk geboomte - hoezeer ook de voorstelling van dit alles op het tooneel naar ver
uiteenloopende beginselen kan worden verwerkelijkt. Maar bij L u c i f e r schrijft
Vondel zelf: ‘het tooneel is in den hemel’. En hoe wil men ‘den Hemel’ verbeelden?
Utrechtsche studenten hebben het eenige jaren geleden, toen zij ditzelfde drama
opvoerden, door middel van geschilderde wolken en vaal-blauw, tot in 't melk-achtige
gaand, achterdoek pogen te doen. Maar dit décor voerde de gedachten niet op tot iets
zeer verhevens.
Roland Holst heeft, zijne kennis benuttend van den architecturalen achtergrond
op menig renaissance-schilderij, een statige zuilenreeks.... niet geschilderd op
coulissen, maar in waarheid opgebouwd. Voor de kleine tooneelen van sommige
schouwburgen buiten Amsterdam gebruikte de Directie der N.V. ‘Het Tooneel’ een
speciaal op doeken geschilderd décor, daar dat van Roland Holst zoowel te groot als
te moeilijk vervoerbaar was. Maar dit geschilderde décor gaf in 't geheel niet den
grootschen indruk van het voorbeeldig stuk tooneel-bouwkunst in het Paleis voor
Volksvlijt. Wat aan dit laatste zijn forschheid en massieve kracht schonk, kwam
voort uit het hier toegepaste beginsel: de enscèneering niet op een of meer platte
vlakken te schilderen met nagebootste lichtglimpen en schaduwen, maar, evenals
aan de bewegende spelers, ook aan het stille décor door een eigen natuurlijke dimensie
zijn eigen natuurlijke schaduw en lichtval te geven.
De nis, die de half-ronde zuilenrij bekroont, voert het oog op en schenkt illusies
van verre hoogten; de treden in het midden doen, telkens als de spelende personnages
ze opgaan, aan het stijgen denken tot een hoogen troon.
Stijlvol was ook het lastige probleem der kostuums opgelost, der tegenstelling en tegelijk van het harmonisch samengaan der kleuren - van gehoorzame en afvallige
Engelen; trouw bleef de ontwerper aan Vondel's tekst en den geest van het drama.
En toch, ik wil hier niet verzwijgen, dat R. Holst in dezen mej. Nel Bronger, die
reeds zooveel smaakvolle kostuums voor ‘Het Tooneel’ ontwierp, geenszins is voorbij
gestreefd.
Als daar dan de vele gestalten der trouwe en afvallige Engelen zich voor en tusschen
deze zuilen bewegen, in schoone groepeeringen, als de zachte Rafaël daar afdaalt
tot den trotschen Lucifer, dan zijn het oogenblikken van zeldzaam genot voor het
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oog, - om van de verheffende macht van Vondel's plechtige melodieën nu maar niet
meer, overbodiglijk, te spreken.
P.H.v.M. JR.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 21

237

Tentoonstelling van werken door G.W. Dijsselhof, Ed. Karsen en Fl.
Verster.
Zou heusch het genootschap Arti et Amicitiae met hare bekende voor- en
najaars-uitstallingen gaan breken, en het met de groepen-tentoonstellingen eens
probeeren. Laat ons dit hopen, want zoo'n viertal zalen vol, met wat de ‘werkende
leden’ geregeld afwerken, het is te overweldigend, waarlijk, wij krijgen - laat ons nu
eens niet zeggen ‘van het goede’, want dit is het helaas niet bepaald altijd - te veel.

FL. VERSTER, MISTLETOE, WASKRIJTTEEKENING.

Het is mogelijk dat wanneer men het werk der leden successievelijk tot groepen
tentoonstellingen terug zou brengen, vele groepisten een zeer poover figuur zouden
maken, terwijl nu zoo'n enkel schilderijtje van hen op de voorjaarsmarkt met de heele
verzameling meegaat; maar juist daardoor zou het mogelijk zijn de waarde van ieders
kunnen met wat meer zekerheid te bepalen.
Intusschen, in afwachting van wat het bestuur van Arti et Amicitiae ons in den
vervolge geven zal, hebben wij hier een expositie die waarlijk in alle opzichten van
belang is,
De combinatie van deze drie schilders allereerst is al zeer gelukkig, daar zij door
hun werk elkaar in geenendeele afbreuk doen, de kunst van den een niet aanleiding
geeft tot een vergelijking met die van den ander, niet alleen door dat de onderwerpen
verschillend zijn, maar vooral de opvatting dezer drie kunstenaars is oorzaak dat men
bij Karsen niet zal denken: dit zou Verster beter gedaan hebben, of bij Verster: van
zoo iets zou Dijsselhof meer hebben gemaakt. Ieder heeft zijn eigen visie en zijn
eigen wijze van werken. Het sterkst komt dit uit bij Karsen, al lijkt mij Karsen nu
niet de meest belangrijke van dit drietal, maar.... laat ons niet vergelijken. Karsen is
een eenvoudig, somwijlen wat droog werker, die bekoord wordt door de intimiteit
van oude stadsgedeelten, door eenzame boerderijtjes, door de kalme rust in stille
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stedekens. Bij voorkeur ziet hij al deze dingen, wanneer de avond gaat vallen, of de
zon zich schuil houdt, en over het geheel een waas van stemmig grijs of bruin hangt.
Er zit iets droefgeestigs in zijn werk en slechts een enkelen keer komt hij hier even
uit. Zijn ‘Tuinspiegel’, zijn ‘Zonsondergang’, zijn ‘Hollandsche Tuintje’, doen ons
Karsen echter ook van een andere zijde kennen, en in hem meerdere kwaliteiten
waardeeren, dan die van den man waarvoor men hem veelal houdt, iemand met een
vast kleurengamma, waarvan hij weet dat het grijs weer, of avondlucht suggereert.
Dijsselhof is artiest van gansch andere kwaliteiten, niet tevreden met zijn wellicht
wat gemakkelijk verkregen succes door de
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vlot gewasschen aquarium-aquarellen, zette hij zich er toe om met olieverf, die
mindere toevalligheden toelaat, zijn werk meer te preciseeren en ook de atmosfeer
van zoo'n bassin uit te drukken. Had aanvankelijk het kernachtige van kreeften en
langousten, van visschen en krabben, en hun felle kleur hem gefrappeerd, voor hem
was dit meer een aanleiding tot composities, die slechts aan het aquarium hun ontstaan
te danken hadden; nu is het echter het leven en de kleur der wereld achter zoo'n
bassinglas, dat op hem inwerkt. Zijn werk is meer solide, meer bezonken geworden,
zijn schilderwijze is gaaf, en voortreffelijk zijn stofuitdrukking, het gladde glibberige
van z'n schelvisschen bijv., en de wijking in zoo'n wegzwemmende visch uitstekend
en toch... wij zouden hem wel eens iets wilder, iets minder streng en nauwgezet
wenschen.
Daarom zijn hier, o verheugenis! zijn laatste aquarellen, die weer verwantschap
vertoonen met zijn allereerste, zoo'n verrassing. Hier laat hij zich weer eens gaan,
en kan men zijn habiliteit, bij de schijnbare nonchalance weer beter leeren kennen
dan in zijn olieverf schilderijen. Zijn ‘Kreeft en Lutjan’ heeft weer die zelfde
kwaliteiten, maar rijper dan, van zijn loodsaquarellen uit '91. Raak en vlot is alles
hier neergezet, ziet maar eens zoo'n Oost-Indisch inktlijntje dat juist even het onder
het zand gekropen botje markeert. Ook zijn paarlemoervisschen hebben dat luchtige
en toch strakke dat alleen iemand die zijn visschen in hun bouwsamenstelling door
en door kent, direct kan neerschrijven. Trouwens zoo wij het niet wisten, dan zijn
z'n zoo uitvoerige krijtteekeningen daar, om ons te doen zien, dat vóór Dijsselhof de
stemming der bassins over zich laat komen, hij de bewoners in al hunne geheimenissen
heeft doorgrond.
Al mogen wij, persoonlijk, zijn aquarellen de voorkeur geven, en in zijn schilderijen
soms meer den werker, dan den genialen kunstenaar waardeeren, dat neemt niet weg
dat wij de ongemeene kwaliteiten van een schilderij als no. 12, Goudkarpers en
Sterlets, zijn prachtige Kabeljauwen no. 3, zijn Zeewier met zoo'n fijn schelpje op
den voorgrond, weten op prijs te stellen; en overtuigd zijn bezwaarlijk een kunstenaar
te kunnen vinden die hem hierin evenaart.
Verster zien wij hier in zeer uiteenloopend werk. Wij kennen hem van de zoo
minutieus geschilderde tinnen kannen, van de nap met eieren, van de teekeningen
der Hooglandsche kerk; maar behalve deze Verster, die in stofuitdrukking zijn weerga
niet heeft, is er een andere, die smult aan sterke kleuren.
Deze Verster heeft iets gemeen met den kleurenvirtuoos Kamerlingh Onnes, die
als hij verzot is op de tintelingen in glazen vazen, op de vloeiende kleuren van roode
bloemen. Zijn ‘Pioenrozen’, zijn ‘Begonia's,’ zelfs zijn ‘Flesschen’ zouden wij hiertoe
kunnen rekenen.
Maar nog sterker spreekt zijn kleurenlust, als hij in ongebroken tinten, zooals de
jongere Franschen dat wel doen, zijn geel, zijn rood, zijn paarsch tegen elkaar zet.
Hier is hij wel het krachtigst, het meest geëmotioneerd, maar ik geloof toch dat
zijn ‘Soya-potje,’ de ‘Nap met eieren,’ de ‘Mistletoe,’ de ‘Pompoenen,’ de
‘Hooglandsche kerken’ e.d. meer Verster zijn. Laat ons echter stil afwachten, mogelijk
verrast hij ons een volgende keer opnieuw. Het bestuur van Arti wenschen wij
intusschen nog menige expositie toe, zoo belangrijk als deze.
R.W.P. JR.
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Toelichting.
De vorige aflevering bevatte een afbeelding van Roland Holst's Lucifer-affiche, die
aan ‘Smaakmisleiding’ deed denken. Niet echter onze smaak was in deze misleid,
maar helaas een verkeerd cliché te kwader ure op de pers beland.
Gelukkig prijkt het origineel nog in Amstels straten, zoodat men dus Holst niet
naar dit simpele plaatje behoeft te taxeeren; trouwens wij hopen te dezer plaatse,
binnen niet al te langen tijd den kunstenaar in zijn werk recht te doen wedervaren.
R.W.P. JR.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 21

239

Renouard in den Rotterdamschen kunstkring.
Nog vlugger dan de ruwe opruiming der twee anarchisten in het ‘fort Chabrol’ van
Londen, is de reproductie der wreed-kordate belegering door de kinema geweest,
die den avond zelf reeds alles liet kijken.
Maar wat de knapste mechaniek n i e t geven kan, leert deze tentoonstelling. Haal
u iets bijzonder aardigs en levendigs van de kinema voor den geest en beschouw
daarna Renouard's karakteristiek, naar kinematografische werkwijs, van den
orkestmeester te Monte Carlo. De kinema tracht u aan beweging te doen gelooven,
hier is beweging vastgehouden: alle beweging is zoodanig beschouwd en onthouden,
dat wij den mallen orkestmeester vóór ons hebben in een reeks bewegingsmomenten,
dermate kenschetsend, dat zij zich voordoen als, met verwonderlijk
compositie-vermogen bijeengebrachte, deelen van een geheel:
den-orkestmeester-in-beweging.
Het is nog mogelijk, hierbij te denken aan charge (feitelijk chargeert... de
afgebeelde); maar bij Mr. Labori en bij Paul Deschanel, den Kamervoorzitter, beseft
men, dat dit de natuur is. Vastgehouden op wèlke momenten! Deze advocaat, deze
president-in-rok, en de overheerlijke rederijker-kok, die les geeft aan dames in uien
snijden - men heeft niet meer noodig voor een karakteristiek van wat ons
niet-Franschen treft in heel het volk: wat we bespotten, doch tevens benijden.
Renouard is handwerksman: een alles teekenend, overal en ten alle tijde teekenend
journalist. Iemand, voldoende koel tot de zekerste waarneming. Een werker van
onuitputtelijk geduld. Maar tevens een menschenkenner vol geest. Caricaturist begeert
hij niet te wezen. De malheid spreekt uit de dingen zelf. Hij geeft ze gaarne in hun
decoratief effect. Doch hij geeft ze vooral in de synthese van hun zijn en doen: de
bewegelijkste gestalten uit dat volk van een-en-al bewegelijkheid b e t r a p t hij op
bewegingen, waaruit hun gansche wezen spreekt.
A.Z.

M.W. van der Valk, Louis Hartz en S. Jessurun de Mesquita in het
Stedelijk Museum. Amsterdam febr. 1911.
Noode missen we hier het werk van Dupont, die aanvankelijk met zijn vriend v.d.
Valk, met Hartz en Mesquita mede geëxposeerd zou hebben, maar wiens ziekte,
helaas door zijn droeven dood gevolgd, oorzaak was dat hij zijn inzending niet gereed
kon maken. Het is in vele opzichten jammer, maar ook omdat we in Duponts werk
Van der Valk eenigszins terugvinden. Trouwens wie van Valk's leerlingen of vrienden,
onderging niet zijn krachtigen en verfrisschenden invloed. Veerkrachtig en opgewekt
als hij in zijn leven is, zien wij daar de afspiegeling van in zijn werk. Niets is zwak
of onbestemd, wat hij neerzet, maar raak en op zijn plaats, strak en krachtig staan in
zijn stillevens de sterke schaduwen tegen felle glimlichten. Zuiver en bewust zijn in
zijn krijtteekeningen de lijnen van boomen en wegen op het bruine papier gezet. Het
is kerngezond werk, eerlijk en oprecht, eenvoudig, zonder trucs of maniertjes.
En zooals Van der Valk de natuur ziet, grootsch en breed, zoo geeft hij haar ook
weer in zijn landschappen, met een hoogen lucht boven het water of boven de weide.
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Hij geniet van het zonnige weer, komt onder den indruk van een grijzen dag en weet
dit zóó in zijn werk uit te drukken, dat ook wij hierdoor eerst recht de schoonheid in
de natuur leeren begrijpen. Ook in zijn stillevens weet hij van schijnbaar gewone
dingen, u het mooi te doen zien, door groepeering, door kleurcombinatie, door
stofuitdrukking. Zijn ‘koperwerk’ hoe uitstekend is dit van maaksel, hoe hard is het,
en hoe glimt het. Het is al echt wat er aan is, klaar en zuiver.
In de schilderijen van Louis Hartz kan men ook wel iets van Van der Valk
bespeuren, maar Hartz is minder bezonken, is jonger, opbruischender. Hij ziet het
sterke licht aan
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het strand, het glinsteren van het water, het felle schijnsel op het zand van de duinen,
en forsch, met breede streken weet hij dit neer te zetten, maar het blijven veelal
notities. Nu kunnen notities dikwijls belangrijker zijn dan uitvoerige schilderijen, en
vele van Hartz' notities z i j n belangrijk zij g e v e n u den indruk van zonnig weer,
van storm, van een grijzen dag; zij zijn prachtig van kleur, stevig en breed geschilderd,
maar wij zouden er nog gaarne de fijne beschaving van Valk bij hebben.

M.W. VAN DER VALK, ‘OVERTOOM’ (SCHETS).

Mesquita's inzending op deze tentoonstelling is van zeer verschillend gehalte. Hij
is geen colorist, hij is een man van de lijn, en van de verdeeling van kleur over een
vlak. Zijn eigenschappen liggen dan ook meer op het terrein der decoratieve kunst.
Hij heeft iets van een Japanner in zich, hij weet met een takje, met een fijne kleur,
smakelijk een vlak te vullen en hiertoe bezigt hij alle mogelijke technieken. Soms is
het wel of hij in de techniek wat veel zijn kracht zoekt, en daarom zijn z'n werken
die het minst opzettelijk zijn gedaan, mij het liefst. Zijn houtsneden lijken mij de
zuiverste specimina van zijn kunnen; hier heerscht de lijn en de zwart- en
wit-verdeeling: ‘'t evenwicht.’ En dat hij met zijn houtsnede voortreffelijke resultaten
weet te bereiken, men hoeft er slechts het profiel van den beeldhouwer Mendes da
Costa, het vrouwenkopje, het jongensportretje, voor aan te zien. Zijn deze portretten
misschien het verst doorgevoerd, zijn dierenteekeningen en houtsneden zijn echter
niet minder. Bij die eenvoudigheid waarmede hij in houtsnede of inkt de beesten
tracht weer te geven, heeft hij meestal het type, het kenmerkende goed gesnapt. Zijn
zeeleeuw i s een zeeleeuw, zijn duiven z i j n duiven in houding en expressie. Zijn
planten-teekeningen hebben dit ook wel, zijn lorkentakjes, zijn gingkotakje e.a. maar
de gebondenheid der techniek is geloof ik de oorzaak dat Mesquita in zijn houtsneden
het zuiverst is en hierin zijn gaven ook het duidelijkste spreken. Ieder kunstenaar
heeft ongetwijfeld een uitdrukkingswijze, die het meest met zijn geaardheid
overeenkomt en zoo lijkt mij dat Mesquita die geen colorist, geen atmosferisch
kunstenaar is, zich in puur grafisch werk, waar het om de lijn, om het zwart en wit
gaat, van den besten kant laat kennen.
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S.J. DE MESQUITA, ‘VOOR DEN SPIEGEL’ (HOUTSNEDE).

R.W.P. JR.
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‘J O N G M E I S J E ’ BEELD IN KLEI DOOR PAUL TROUBETZKOY
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Paul Troubetzkoy
door Ch. Snabilié.
Aan het eind van het Newsky-Prospect te St. Petersburg, vóór het Nikolaasstation van waaruit naar Moskou, op bevel van Tsaar Nikolaas I, omstreeks 1830 de eerste
spoorweg in Rusland werd aangelegd - staat sedert den herfst van het vorige jaar een
ruiterstandbeeld, dat waardig is tot pendant te dienen van dat andere ruiter-standbeeld,
dat aan het tegenovergestelde einde dier majestueuse prachtstraat in 1792 werd
opgericht ter zichtbare huldiging van den stichter der stad, die sedert twee eeuwen
Rusland's hoofdstad is.

PAUL TROUBETZKOY, NAAR EEN KRIJTTEEKENING VAN ANDERS ZORN.

Dit laatste, dat den blik gewend heeft naar Westelijk Europa, waar Peter de Groote
de kennis en deervaring was gaan zoeken, die hem dienen moesten om, zij 't met
geweld, zelfs met wreedheid, de politieke en maatschappelijke hervormer van zijn
land te worden, is een der beroemdste scheppingen van den Franschen beeldhouuwer
Falconet.
Het andere is van den Russischen artist Paul Troubetzkoy en stelt Tsaar Alexander
III voor: een krachtige, vierkante figuur, gezeten op een forsch paard, dat de ruiter
met rustig vaste hand in toom houdt; met historische getrouwheid is er de uiterlijk
ruwe, maar innerlijk goedhartige vorst in uitgebeeld. Het is duidelijk, dat de
kunstenaar in dit beeld alleen de eenvoudige waarheid der robuuste natuur, zonder
eenig nutteloos ornament, zonder eenige allegorische bijbedoeling, heeft willen
uitdrukken; dat hij bedoeld heeft in deze figuur niets anders dan de verpersoonlijking
van geheel het Russische volk te geven; daarom draagt het beeld, dat den blik gewend
heeft naar het hart van het Russische land, geen tooi van uitwendige teekenen der
majesteit, daarom ook is het voetstuk slechts een eenvoudig, massief, rechthoekig
marmerblok, waarop enkel de naam van den alleenheerscher te lezen staat.
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Het was in 1900, toen de Russische kunstafdeeling op de Wereldtentoonstelling te
Parijs eene afzonderlijke inzending van een dertigtal werken van Paul Troubetzkoy
bevatte, dat deze vier-en-dertigjarige beeldhouwer voor het eerst in ruimen kring de

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 21

242
aandacht trok van hen, die den eenvoud en de waarheid der natuur in de kunst
liefhebben. Het was toen, dat hij voor het oog der wereld - waarvan Parijs voor zeven
maanden de hoofdstad en het centrum was - te midden der uitverkorenen, die de
schoonheid als eenig doel huldigen en de oprechtheid als scheppingskracht eeren,
een plaats als zijn onbetwistbaar recht kwam innemen. Want toen openbaarde hij
zich als een kunstenaar in wiens gemoed - dus in wiens werk, dat een zuivere, een
schoone en oprechte weerspiegeling van zijn gemoed is - het begrip van kunst en het
begrip van leven zoo innig zijn tezaam geweven, dat zij zijn geworden tot ‘een
algemeene bevatting van de wereld.’

GIOVANNI SEGANTINI.

Toch was Paul Troubetzkoy - tot op dat oogenblik een vreemdeling voor hen, wier
bewondering hij daar wekte - reeds met waardeering en eere bekend in het land zijner
geboorte en opvoeding. Italië, en in Rusland, waaraan hij door een lange reeks
voorouders van verre verbonden was. En het is die eigenaardige mengeling van
uitwendige indrukken, ontvangen in de eerste levensjaren, in die van jeugd en van
jongelingschap, met het familie-atavisme, waarin als overheerschend erfelijk gevoelen
voortleeft het mysticisme van het volk waaruit hij stamt,.... het is die eigenaardige
mengeling, die het gemoed van den kunstenaar ontvankelijk heeft gemaakt voor alle
openbaringen der natuur, en waaraan hij de kracht dankt zijn openhartig, humaan
karakter zuiver en onafhankelijk te bewaren. Zij verklaart ook zijn onweerstaanbare
voorliefde voor alles wat leeft en wat het leven onderhoudt en bestendigt, zijn afkeer
van schoolsche, aangeleerde vormelijkheid, zijn behoefte aan onafhankelijkheid, zijn
liefde voor kleur.
In deze liefde is hij opgegroeid op de bebloemde, aan onderscheiden natuurschoon
zoo rijke oevers van het Lago Maggiore, waar hij als achtjarige knaap van den schilder
Ranzoni onderwijs in diens kunst kreeg, tegelijk met zijn ouderen broeder, die het
voorbeeld van zijn leermeester heeft gevolgd en schilder is geworden. Paul zelf
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gevoelde zich tot de beeldhouwkunst aangetrokken, maar welke volkomenheid hij
ook later in deze kunst mocht bereiken, toch zijn in hem blijven voortleven de
leeringen zijner eerste jaren, waaraan hij het dankt de rechte waarden der kleuren
aan den kleurloozen vorm van het
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beeld te kunnen meedeelen, of, zooals hij het zelf zegt, door den vorm den indruk
der kleur te wekken.
Twee jaar schilderonderwijs zijn den toekomstigen artist voldoende geweest om,
zooveel dit noodig was, zijne natuurlijke gaven te ontwikkelen, om hem tot verdere,
eigen opbouwing voor te bereiden; want van zijn tien-jarigen leeftijd af heeft hij,
nadat Ranzoni zijn eenige meester was geweest, zelfstandig zijn weg in de kunst
gevolgd. Toen werkte hij, naar hartelust, al spelend, zooals een knaap werkt, die aan
zich zelf is overgelaten; en dat duurde vijf jaren, tot zijn vader het nuttig oordeelde
hem methodisch-akademisch onderwijs te doen geven.
Als een schrikbeeld, als een monster, dat zijn nog kinderlijke onstuimigheid zou
intoomen, dat zijn jeugdige idealen zou kortwieken, als een gevangenis voor zijne
onafhankelijkheid, verscheen hem de gedachte naar school te worden gestuurd. Welk
een uitkomst, toen er gelukkig - en nog klinkt dat ‘gelukkig’ zoo oprecht hartelijk,
wanheer hij van deze periode uit zijn jeugd vertelt - geen plaats op de school was.
Nu moest hij wel weer op eigen wieken verder drijven; maar de bedreiging, waaraan
hij ontkomen was, maakte dat hij nu tegelijk werd voortgestuwd door de zucht te
toonen, dat hij het best kon stellen buiten de leeringen van andere meesters dan de
levende natuur om hem. Een krachtige werklust, een onleschbare dorst naar meer
weten en de medewerking der gelukkige omstandigheid veel te kunnen zien - ook
van 't geen anderen deden, die hem zóó leerden, wat hij te vermijden had - steunden
en ontwikkelden zijn natuurlijke gaven.
Zooals hij zelf onderwezen is, heeft hij weer anderen onderwezen, toen hij daartoe
geroepen werd.

AUGUSTE RODIN.

Op twee-en-dertig-jarigen leeftijd, in 1898, ging Paul Troubetzkoy voor het eerst
naar het land zijner vaderen, om te St. Petersburg een tentoonstelling van zijn werk
te houden. De waardeering en de bewondering, die hij in Rusland wekte, waren zoo
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groot, dat, toen hij van zijn verblijf in de hoofdstad gebruik maakte om een bezoek
aan Moskou te brengen, hem daar de leeraarsplaats in de beeldhouwkunst aan de
Akademie voor Schoone Kunsten werd aangeboden, een aanbod, dat gesteund werd
door a l l e leeraren in die inrichting, - behalve door hem wiens plaats hij zoo geroepen
werd in te nemen. Daarmee kwam
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hij voor een moeilijk vraagstuk, bijna een dilemna te staan. Zelf had hij geen
akademisch onderwijs genoten, hij had er niets van willen weten; hij was juist
geworden wat hij was, door zich vrij te houden van dat keurslijf waarin meesters,
wier meesterschap hij niet erkende, zijne onbevangen kunstconcepties zouden
saampersen; en dit vroeg men nu van hem voor anderen. Ja te zeggen, kwam hem
voor als een handeling in strijd met zijne beginselen. Toch zeide hij ‘ja’, in de eerste
plaats om van de Akademie iemand te verwijderen, wiens invloed hij schadelijk
achtte, dan omdat hij er een gelegenheid in zag aan de ‘akademieken’ te leeren hoe
de kunst van het akademisme moest vrij gemaakt worden. Maar hij kwam niet tot
dit besluit dan nadat hem de toezegging was gedaan, dat hij alle veranderingen mocht
invoeren, die hij voor zijn onderwijs noodig achtte. Een voorbezoek aan de school
had hem de noodzakelijkheid van deze voorwaarde doen inzien, want hij had daar
een voltallige verzameling van beelden gevonden, alle copieën naar de klassieken,
dienende tot voorbeelden waarnaar de leerlingen werken moesten.
Zijn eerste daad was die van een eenvoudig, openhartig revolutionarisme, waarin
hij geheel de formule van zijn kunstbegrip uitsprak; hij liet al die beelden uit het
schoollokaal verwijderen, en toen dit geheel leeg was, legde hij aan zijne verwonderde
leerlingen uit, dat door het copiëeren van die beelden, die zelven alweer copieën
waren, alle oorspronkelijkheid te niet gaat en men er ten slotte toe komt altijd hetzelfde
te doen. De origineelen dier beelden waren naar de natuur gemaakt, zoo moest ieder
kunstenaar ook doen; maar daarvoor had hij niet die kunstnamaaksels tot voorbeeld
te kiezen, maar de natuur zelve, welker hulpbronnen onuitputtelijk zijn. Hoogstens
mocht het werk der groote kunstenaars van vroeger en ook van heden dienen tot
voorbeeld van de wijze waarop zij de natuur interpreteerden of, zoo men wil,
transfigureerden. En ook had de artist zich te wachten voor het copiëeren der natuur
- wat valschvoelende z.g.n. kunstrechters hem verkeerdelijk wel eens ten laste legden
- maar hij moest er naar streven met het lichaam, dat hij zich als model kiest, tegelijk
het leven, de ziel, weer te geven.
Hoe weinig die zonderlinge meester, die met alle akademische regelen en
gewoonten spotte, zou begrepen worden, had hij zelf voorzien en bedoeld. Want het
kon slechts een élite zijn, in wie het bewustzijn leefde, dat de schoolsche vormen,
de traditioneele navolging van hetgeen anderen vóór hem gedaan hadden, eer
hinderpalen waren voor de zelfstandige, persoonlijke vorming van den kunstenaar,
dan dat zij hem den weg naar het ideaal wezen. En zoo slonk het veertigtal leerlingen,
dat zijn klas telde, toen hij er zijn onderwijs aanving, spoedig tot vier of vijf, die den
meester trouw bleven en van zijne raadgevingen partij trokken. De anderen.... de
meester was de laatste, die zich om hen bekommerde; zij waren hem onverschillig
en hij wist van hen dan ook niets anders te zeggen, dan dat zij hem den dienst hadden
bewezen, zich even weinig met hem te bemoeien als hij het zich met hen deed. Met
des te meer lust wijdde hij zich aan zijne weinige getrouwen, voor wie toch zijn
onderwijs uit niet veel meer bestond dan uit raadgevingen, uit voorgaan met de
bedoeling, dat in ieder zijner leerlingen diens eigen aanleg en zin voor het schoone
tot de ontwikkeling zouden komen, met dien aanleg en dien zin in overeenstemming.
Maar tevens nog hield hij hen dit eene grondbeginsel voor oogen, dat in een kunstwerk
nooit het onderdeel, het d é t a i l , aan het geheel, het e n s e m b l e , mag schaden. De
kunstenaar, die schepper is, moet zijn werk in z'n geheel voor oogen hebben, al voor
hij het opbouwt uit z'n onderdeelen, waarvan geen enkel voor zich meer aandacht
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mag vragen dan het toekomt om met alle andere onderdeelen te zamen een harmonisch
geheel te vormen.
In die leering ligt geheel de kunstconcep-
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GRAAF LEO TOLSTOÏ (BRONS).
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TWEE VRIENDEN.

tie van Paul Troubetzkoy uitgedrukt, zooals wij die in zijn werk vinden.
Uit aangeboren, innige liefde voor de levende natuur zoekt hij in deze vooral,
nagenoeg uitsluitend, zijne modellen; en omdat het dichtst bij den oorsprong, het
verst van invloeden, die de natuur geweld aandoen, de dieren en de kinderen staan,
heeft hij zich altijd het meest tot dezen aangetrokken gevoeld in zijn kunst en in zijn
leven. Die liefde voor de levende natuur, sterker dan een beginsel, uit overtuiging
aanvaard, want zij is uit hemzelf voortgekomen en een deel van hemzelf gebleven,
is het, die hem een afschuw doet hebben van alles wat den dood te weeg brengt; die
hem zoowel tot een oprecht vereerder van Tolstoï, als tot een standvastig vegetariër
heeft gemaakt; die hem in het dier een vriend, een gezel doet zien. Dat bemerken wij
dadelijk bij het betreden van zijne kleine villa, buiten het woelige, glimmerende
leven van Parijs, achter in een stille, deftige straat, dicht bij het Bois de Boulogne,
te midden van een tuin gelegen. In die atmosfeer van voorname kalmte wordt de rust
nu en dan even verstoord door de voorbijsporende treinen der diepliggende
ceintuurbaan, waarvan wij alleen de rook- en stoompluimen boven de bloemen van
prinses Troubetzkoy en de er achterliggende graskruin van den vestingwal zien
uitwuiven.
Wanneer hij daar, van de lage stoep voor die ietwat landelijke woning, die niets
Parijsch heeft, zijn bezoeker tegemoet komt met jeugdig veerkrachtigen tred van zijn
groote vierkante gestalte, waarboven het forsch-omlijnde baardlooze gelaat aan de
physionomie van den Noord-Amerikaan kon doen denken, ware het niet, dat zijne
levendige, heldere oogen een schat van goedheid en eerlijkheid uitstralen; wanneer
hij met diepen, maar opgewekten stem, die gul en hartelijk klinkt, zijn gast verwelkomt
en deze de hand toesteekt, een groote, stevige hand, welks druk van oprechtheid
getuigt en die toch ook zoo uiterst fijn en teer weet te boetseeren, dan is hij nooit
alleen. Of wel dartelt om hem heen, onbesuisd als een speelsche wildzang, een
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prachtige, jonge wolf, dien hij, toen het beest nog bijna zuigeling was, uit Rusland
meebracht en zelf
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opvoedde, zóó dat het van nature verscheurende beest een gedwee huisdier is
geworden; of hij is vergezeld van twee of drie dier schrandere witte Noord-Russische
honden, klein van bouw, maar krachtig, oplettend en goedaardig, die in de streken,
waar ijs en sneeuw nooit smelten, de beste trekdieren en de meest vertrouwbare
wegvinders zijn. Den bezoeker aanblaffen of, zich tegenover hem wantrouwend
toonen, wanneer hun baas hem de vriendenhand toesteekt, doen zij niet; zij komen,
als de meester van het huis, den gast vriendelijk tegemoet, de wolf wat luidruchtig
en bewegelijk, de honden voorzichtig-nieuwsgierig, en begeleiden hem tot aan de
deur der villa, waar hun rijk een einde neemt, want prinses Troubetzkoy laat binnen
geen andere viervoetige vrienden toe dan een prachtigen, getijgerden kater, die het
troetelkind van huisgenooten en gasten is.
Zoodra wij den drempel overschreden hebben, zegt alles ons, dat wij in het huis
van een artiest zijn, van den fijnvoelenden minnaar der schoonheid in al hare vormen,
ook in die waarin zij door andere artiesten gegoten is. En te midden der kunstwerken
en voorwerpen van kunst, die, bevallig-nonchalant, in gang, salon en eetzaal zijn
verspreid, dringt zich niet de kunst van den gastheer naar voren, al zien wij ook hier
op een console, daar op den schoorsteenmantel, een paar zijner keurigste
beeldhouwwerken, zoo een reproductie van Tolstoï te paard en het portret der danseuse
Tamara, dat aan een

NAAKTSTUDIE.

der bevalligste bewegingen van Isadora Duncan doet denken, en elders aan den wand
een paar precieuse teekeningen, waarvan het eene prinses Troubetzkoy en het andere
een paar jonge vrouwen aan een piano voorstellen, teekeningen, waarin wij al de
qualiteiten terug vinden, die de portretten van den beeldhouwer kenmerken.
Bevallig-nonchalant, maar niet wanordelijk, zijn hier de tal van zaken, die het oog
aangenaam aandoen en den geest verfrisschen, door een artiest bijeengegaard, en
geschikt door de vrouw van fijnen, levendigen smaak, aan wie alle zin voor overtollige
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weelde vreemd is en wier grootste zorg het lijkt te zijn uit haar omgeving te weren
wat leelijk is.
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In die rustige woning, waar alles harmonie is en waar men zich zoo ver gevoelt van
de woelige, overprikkelde Parijsche wereld - in welks eerste rijen prins Troubetskoy,
mocht hij dit willen, een plaats zou kunnen innemen - leeft de artiest eenvoudig en
onafhankelijk, zonder dat iets wat uit die wereld tot hem is gekomen, zijn karakter
en zijne individualiteit heeft kunnen schaden. Hij geeft een mooi voorbeeld van
geestelijke en moreele kracht, dat nergens zoo helder blijkt als in het groote, hooge
atelier, aan zijn woning grenzend, te midden van zijn werk. Veel meer dan een loods
is die vierkante, uit planken opgetrokken, ruimte niet; alles wat aan weelde, aan
gemak doet denken, is er uit gebannen; wij zijn daar in een werkplaats, omringd door
hetgeen uit des kunstenaars handen - en uit zijn geest - voortkwam en waarmee die
handen - en die geest - bezig zijn. Op planken langs den wand, op boetseertafels, op
ruw-houten voetstukken, staan daar in groote verwarring de gipsafgietsels van jaren
arbeid. Daar wordt het ons duidelijk, dat Paul Troubetzkoy voor de verwezenlijking
van zijn kunstidealen nooit een bijzondere richting gezocht heeft, al treft ook ons
zijn voorliefde voor kinderen en dieren, al dringt zich ook uit dat alles één werk naar
voren, waarin hij meer dan in eenig ander de groote liefde en de diepe vereering voor
zijn model heeft doen spreken, zijn Tolstoï te paard. Beter, dat wil zeggen,
eenvoudiger en nobeler, tegelijk met meer aandoenlijke realiteit den humanen wijsgeer
van Jasnaya Polyana voor te stellen dan Troubetzkoy dit deed, lijkt mij onmogelijk.
Goedheid en genie beide stralen uit de oogen van dien denkerskop; van kracht en
van taaiheid getuigt het rustige, rechte lichaam onder de kiel van den Russischen
boer; en zooals er een geheime zielsovereenstemming is tusschen den ruiter en zijn
gewillig ros, zoo moet er overeenstemming van natuur, van wereldbeschouwing, van
liefde voor den mensch en voor alles wat leeft, bestaan tusschen den kunstenaar en
zijn model, wiens afbeeldsel hij tot een meesterwerk maakte.
Niets is gemakkelijker verklaarbaar dan de voorliefde, uit gevoelsgemeenschap
voortgekomen, welke die groote, stoere man voor kinderen en voor dieren aan den
dag legt; zij is dit uit ieder werkstuk, waartoe een kind of een dier hem tot model
strekte. Een veelzeggend voorbeeld daarvan is zijn groep ‘Kind met hond’, waarin
de naief speelsche bevalligheid van het een en de geduldige goedmoedigheid van
den ander zich paren met een innigheid, die alleen uit natuurlijke verwantschap kan
geboren worden. En zoovele andere voorbeelden zouden er na dit te noemen zijn om
de voorkeur van den kunstenaar te toonen en te verklaren; maar sedert hij zijn eigen
kind op zeer jeugdigen leeftijd verloor, is hem de lust vergaan kinderen tot model te
kiezen. Wel doet hij dit nog altijd dieren, en zoo zien wij dan ook onder zijne laatste
werken afbeeldingen van zijn wolf, van zijn paard, van zijne honden, waarvan ieder
het kenmerk van zijn hoogste streven draagt: ‘den indruk weer te geven van de
vreugde, die ik met de natuur vóór mij ondervind’, zooals hij mij eens antwoordde,
toen ik hem vroeg, wat hij zich ter bereiking bij zijn werk voorstelt. Dit geeft ook
zulk een intens leven aan zijne portretten, wier details hij dikwijls verwaarloost, om
een geheel te verkrijgen, waarin hij de ziel van zijn model zich doet uitspreken. Als
overtuigende voorbeelden hiervan mag ik noemen zijn mooie, zwierige buste van
den schilder Segantini en zijn beeld van Auguste Rodin, dat zoo juist dezen genialen
kunstenaar weergeeft. Dat een portrettist de vertrouweling is van hen wier beeld hij
op het doek of in het leem overbrengt, aan wien zij hun ziel bloot leggen zonder het
zelf te weten, doordat hij, tot die ziel doordringt, bevestigen de vele gipsfiguren in
Troubetzkoy's atelier. Daarom valt het ons niet bijzonder op, dat wij er zoo menige
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afbeelding van prinses Troubetzkoy aantreffen en dat andere portretten die van
familieleden en vrienden zijn.
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PORTRET VAN PRINSES TROUBETZKOY. (NAAR KRIJTTEEKENING VAN DEN BEELDHOUWER).
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RUSSISCHE SLEDE.

Om techniek heeft deze artiest zich nooit veel bekommerd; evenmin heeft hij zich
ooit in zijn werk er op toegelegd iets anders uit te drukken, dan het leven waarvan
ieder zijner modellen hem een eigen vorm voor de oogen bracht. Zoo is hem alle
symbolisme vreemd en acht hij, dat door het voorbedoeld weergeven van een allegorie
de zin der natuur verloren gaat.
Zijn onverschilligheid voor de techniek en zijn verwaarloozing van het detail
hebben hem meermalen het verwijt bezorgd, dat hij zijn werk niet afmaakt, dat hij
sommige werkstukken te schetsmatig behandelt; en toen ik voor de eerste maal in
het Luxembourg-Museum zijn ‘Portret van Mad. N.’ zag, kon ik mij dat verwijt
verklaren. Hij zelf echter neemt het verwijt als zoodanig niet aan, maar zich er over
verdedigen zal hij niet; integendeel, hij geeft openhartig toe, dat tot uitdrukking van
het leven en van de ziel met het lichaam de details bijzaak en dikwerf overbodig
zijn.... ‘men kan dat zoo niet in woorden uitdrukken, men moet het zien en voelen
in de natuur van het voorwerp,’ zeide hij mij eens, toen wij over dat onderwerp
spraken, en hij voegde er als ter loops aan toe:
‘De schilderkunst is daarin aan de beeldhouwkunst veel vooruit. De schilders staan
door de oneindigheid van hun palet in inniger betrekking met de natuur, terwijl de
beeldhouwers aan de weerbarstige materie gebonden zijn. Daarom leg ik mij er op
toe kleur te brengen in mijn werk, of ten minste, verbeeld ik mij dit te doen. Gelukt
het mij bij anderen de gewaarwording daarvan te wekken? Ik weet het niet. Ik wil
het wel betwijfelen, omdat ik hierin evenmin als in den vorm volkomen bereik wat
ik mij in den geest heb voorgesteld. O, ware dit het geval....’, en toen vertelde hij
mij hoe hij, na zich te hebben opgegeven voor den wedstrijd voor het monument van
Tsaar Alexander III, een bezoek ontving van de commissie, die als jury over dien
wedstrijd was ingesteld.
Nauwelijks hadden die officiëele heeren wat in zijn atelier rondgekeken, of het
eerste wat hij uit den mond van hun woordvoerder moest hooren, was: ‘Men zegt,
dat gij uw werk niet afmaakt’. Zonder aarzelen had Troubetzkoy daarop ten antwoord
ge-
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geven: ‘Dat is zoo, ik maak mijn werk niet af. Deed ik dit, sprak ik er geheel in uit
wat ik denk en gevoel, dan zou ik de goddelijke gaven moeten bezitten, die mij als
mensch ontbreken. Alles wat ik doen kan, is zoo dicht mogelijk te naderen tot de
natuur, tot het leven, tot het ideaal....’
Waarschijnlijk begrepen de bezoekers den kunstenaar niet - daarvoor waren zij
leden van een officiëele Russische jury - maar de uitvoering van het monument werd,
zooals wij weten, toch aan Paul Troubetzkoy opgedragen, die er zeven jaren aan
gewerkt heeft en in dien tijd vijftien malen het model er van veranderde, omdat hij
steeds maar niet voldoende kon naderen tot het leven van den vorst, dien hij niet
levend gekend had en wiens beeld dus wel noodzakelijk de allegorische beteekenis
moest hebben, die hij er ten slotte in heeft meenen te mogen uitdrukken.
Eenmaal nog heeft hij zich laten verleiden tot het maken van een uitzondering op
zijn beginsel, zijn kunst van alle symbolisme vrij te houden, maar dit was om een
ander beginsel, dat hem na aan het hart ligt, aanschouwelijk voor te stellen.
Het was op een tentoonstelling van dierschilders en beeldhouwers, een drietal
jaren geleden, dat ik getroffen werd door een symbolisch-realistische groep in gips,
voorstellend een dikke man aan tafel zittend, die met weerzinwekkende gulzigheid
bezig is zich aan een stuk wildbraad te goed te doen; tegenover hem verslindt een
hyena de halfvergane overblijfselen van een lijk, dat zij uit den woestijngrond heeft
bloot gewroet. Die groep draagt tot titel: ‘Mangeurs de Cadavres’, met de nadere
toelichting onder de hyena: ‘suivant la loi de la nature et ne causant pas de souffrance’;
of er onder den gulzigaard ook een toelichting te lezen was, weet ik niet meer, maar
het komt mij overbodig voor. Wel weet ik, dat, toen ik de groep weer zag in een hoek
van het atelier van den artist, ik verzuimd heb er naar te zoeken, wegens die
overbodigheid. Troubetzkoy zelf hechtte er geen andere waarde aan, dan die eener
speelsche fantazie van het oogenblik, en ware het niet, dat mijne aandacht dáár op
dat paar ‘lijkeneters’ gevestigd was door een der huisvrienden van den artiest, onzen
landgenoot den heer
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J. Salomonson, bekend, onder den naam ‘Meva’, als de apostel der natuur-leefwijze,
dan zou de maker er van zelf mij op dit faitdivers niet eens gewezen hebben, geloof
ik.

‘QUATRE-MAINS’. (NAAR KRIJTTEEKENING VAN DEN BEELDHOUWER).

Deze speelsche fantaizie - toch een stuk werk van grooten levensernst, als ieder
werkstuk, dat uit de handen van dezen overtuigden, gevoeligen kunstenaar komt mag gelden voor de geloofsbelijdenis in beeld van een mensch, die vóór alles bezield
is met een onbegrensden eerbied voor het leven, een innige en machtige liefde voor
alles wat leeft, voor de natuur, die zich eeuwig verjongt en van alle leven de bron is,
zonder begin en zonder einde, zooals zij voor den kunstenaar de bron is van alle
schoonheid en alle waarheid.
P a r i j s , December 1910.
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Eene tentoonstelling van Mahomedaansche kunstwerken
door H.v.d.V.
I.
‘L'archéologie musulmane...... est une branche de la

AFB. 1. ZIJDE, MET ZIJDE EN GOUDDRAAD BESTIKT, RAND VAN FLUWEELBROKAAT. PERZISCH
EEUW. EIG. SOPOSCHNIKOFF, MOSKOU. (PHOTO BRUCKMANN).
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science moderne demeurée en enfance, et si l'on veut s'aventurer dans le dédale des
civilisations islamiques si complexes et si variées, on y peut goûter les joies d'un
dilettantisme raffiné à respirer le parfum enivrant de leurs floraisons artistiques; mais
la curiosité archéologique y trouve à chaque pas des déceptions, devant les ténèbres
de l'inconnu......’
Waar een zoo bij uitstek bevoegd deskundige als Gaston Migeon, Conservateur
des objets d'art du moyen-âge au Musée du Louvre, Professeur à l'école du Louvre,
deze verzuchting laat hooren, behoeft daar de niet met eenige bijzondere kennis van
dit wijd-omvattend onderwerp toegeruste dilettant zich nog vooraf opzettelijk er over
te verontschuldigen, dat hij niet zal blijken een padvinder, niet voor zijn lezers een
met het land vertrouwde gids zal blijken te zijn? Is het dan voor hem nog noodig te
verklaren, dat hij niet veel meer zal kunnen geven, dan eenige indrukken, welke hij
opdeed in deze rijkste verzameling van Mahomedaansche kunstwerken, die in de
moderne tijden in Westersche landen ooit is bijeengeweest, en wat hij, vastgegrepen
door hare schoonheid, ter eigen oriënteering hier en daar nasloeg?
Zij behoort alweer tot het verleden, - de tentoonstelling, - waarop ik doelde. Haar
ontstaan dankte zij aan een gelukkig toeval; haar kortstondig leven was een triomf
van vereering en bewondering. Mogen wij uit dit ephemeer bestaan niet in afbeelding
het een en ander vastleggen, om in een zwakken naglans iets te behouden van wat
in rijken gloed, in versiering van onuitputtelijke fantasie ons daar bekoord heeft?
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den waren zin des woords, was aanleiding tot - werd tevens een deel van - deze
tentoonstelling. In München, op de Theresienhöhe, stonden de gebouwen, vóór twee
jaar daar neergezet als permanente behuizing voor telken jare wisselende
zomertentoonstellingen. Wat men ditmaal daarin zou samenbrengen was nog niet
beslist, toen Prins Rupprecht van Beieren in het koninklijk paleis - de Residenz - te
München een aantal Perzische tapijten ontdekte, die, een paar eeuwen geleden in het
bezit zijner familie gekomen, daar nu ergens weggestopt lagen. Hij opperde het
denkbeeld, eene tentoonstelling van Mahomedaansche kunstwerken in te richten,
waarvan de zoo juist uit hun schuilplaats gebrachte schatten, althans voor de
tapijten-afdeeling, een kostelijke kern zouden vormen.
En zoo geschiedde.
Met hoeveel zorg, met hulp van hoe velen en hoe machtigen, met ontplooiïng van
hoeveel organiseerend talent: dit ga ik voorbij, om te trachten, door hier en daar op
een uítstekend punt te wijzen, een flauw denkbeeld te wekken van wat de uitslag
werd van dit pogen.
Mahomedaansche kunst!
Een blik op de wereldkaart is voldoende om ons een begrip te doen krijgen van
de machtige uitgestrektheid van het gebied, waarin deze kunst ontstaan of
overgebracht is, zich ontwikkeld of met andere kunstvormen vermengd heeft, in één
woord, heeft geleefd.
Voeg daarbij nog de landen, van waaruit op de Islamitische kunst invloed werd
uitgeoefend of in wier kunst duidelijk sporen van Oosterschen invloed aanwijsbaar
zijn; van de eerste bijvoorbeeld China, van de tweede o.a. Italië, Scandinavië.
Mahomedaansche kunst.
Een blik in den catalogus, en wij zien, dat in elken tak van beeldende kunst en
kunstnijverheid door de Mahomedaansche volken werk van blijvende, in vele van
nimmer overtroffen waarde is geleverd.
Een gebied dus, zoo in topografischen als in ideëelen zin, van zoo wijden omvang,
dat slechts door moeizame nasporing van het bereikbare, zaakkundige schifting van
het aangebodene, eenerzijds eene zekere volledigheid en overzichtelijkheid bereikt,
anderzijds evenwicht bewaard kon worden.
En het tijdvak, dat de opkomst, bloei, teruggang, wederopbloei van de kunst in de
verschillende Mahomedaansche landen omspant, kan ruw-weg op meer dan een
tiental eeuwen geschat worden: van het begin van de 7de tot in de 16de, hier en daar
tot diep in de 17de, ja tot in de 18de eeuw onzer jaartelling.
Maar ook wat daaraan voorafging, mag niet - wil men trachten tot een inzicht in
de ontwikkeling der Islamitische kunst te komen - buiten beschouwing blijven.
Want al is de uitdrukking: Mahomedaansche kunst als verzamelnaam ook zeer
goed bruikbaar, zij duidt meer aan de kunst van een zeker complex van volken, dan
dat zij een scherp omlijnd begrip dekt. De rechtvaardiging van den naam:
Mahomedaansche of Islamitische kunst toch ligt meer hierin, dat die volken onderling
in aanraking kwamen, elkaars invloed ondergingen door de veroveringen en telkens
wisselende wederzijdsche overheersching, waartoe de prediking te vuur en te zwaard
van den Islam de aanleiding was, dan in het wezen van den Islam zelf als bron,
waaruit die kunst zou voortgekomen zijn.
En daar het resultaat van de verovering van een gebied door Mahomeds
volgelingen, ook wat de kultuur betreft, die tengevolge daarvan zou opbloeien,
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verschillend was, naarmate de beschaving in het veroverd land al of niet ouder,
hechter gegrondvest, rijker was dan wat de veroveraars met zich brachten, moet tot
recht begrip van het wezen der Islamitische kunst ook rekening gehouden worden
met wat aan kunst reeds vóór de bekeering tot het Islamisme in de veroverde gebieden
bestond. Noem ik enkele voorbeelden: de Koptische
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AFB. 2. BROKAAT. CHINEESCH WERK VOOR EGYPTE GEMAAKT. 13E EEUW. EIG. MARIAKERK, DANTZIG.
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kunst in Egypte, de Byzantijnsche in Turkije, de Sassanidische kunst in Perzië.
Te meer wordt dit duidelijk, als men bedenkt, dat Mahomed en zijn eerste opvolgers
van kunst eerder afkeerig dan haar welgezind waren en dat het volk, waaruit de
Profeet geboren was en waar zijn leer het eerst wortel schoot, de Arabieren, weinig
kunstzinnig van aanleg was. Toen dan ook de Khalifen, in plaats van de eenvoudige
gebouwen uit den eersten tijd, later rijke en smaakvolle moskeeën wilden stichten,
moesten zij een beroep doen op den Byzantijnschen keizer om hun hiertoe architecten
en sierkunstenaars ter beschikking te stellen. En zeer duidelijk zien wij den invloed
van Byzantijnsche kunst bijvoorbeeld in de wandschilderingen van het woestijn-slot
Kosseïr-Amra (of Kuseïr-Amra), dat volgens een op een stuk fresco ontdekt inschrift,
in of omstreeks 860 moet gebouwd zijn. Het was de Weensche Hoogleeraar Musil,
die in het einde der vorige eeuw de ruïnen van dit bouwwerk ontdekte en er - in
opdracht van de Oostenrijksche Academie van Wetenschappen - de opnamen van
deed maken, die te München te zien waren en ons terstond herinneren aan de
Byzantijnsche schilderingen in de Romeinsche catacomben.
De leer van den Islam zelf, die, althans zooals zij later uitgebreid en verklaard
werd door de eerste opvolgers van Mahomed, de afbeelding van levende wezens
verbood, en ook de opvattingen en levenswijze van deze eerste Khalifen zouden de
ontplooiïng van eene kunst, zooals zich in de Mahomedaansche landen ontwikkeld
heeft, eer belemmerd dan bevorderd hebben.
Maar spoedig zou het anders worden en in zekeren zin kwam reeds onmiddellijk
na Mahomed's dood (632) verandering. De Profeet werd opgevolgd door Abu-Bekr,
dien hij zelf daarvoor aangewezen had. Maar een groot gedeelte der aanhangers van
den Islam had gemeend, dat Ali, ook een der personen uit Mahomeds onmiddellijke
omgeving, de beste kans en de meeste rechten op den profetenmantel had. En ook
toen hunne verwachtingen bedrogen werden, bleven zij trouw aan Ali en zagen in
Abu-Bekr en diens twee onmiddellijke opvolgers slechts overweldigers. Het was
eerst nadat Abu-Bekr door Omar, deze door Osman opgevolgd was, dat het Khalifaat
in de handen van Ali kwam. Hij wordt ons geschetst als de eerste Khalif, die zelf
belangstelling in en smaak voor kunst en letteren had. Onder het bestuur van zijn
voorgangers had de Islam reeds geweldige veroveringen gemaakt en met name o.a.
Egypte en Perzië ten onder gebracht. En het is voornamelijk onder de Perzen, dat de
oorspronkelijke aanhangers van Ali - zij, die hem tot onmiddellijk opvolger van
Mahomed hadden gewenscht - medestanders vonden. Het verschil tusschen deze
secte van Mahomedanen, de Schiiten, en de overige aanhangers van den Islam, de
Sunniten, bestaat voornamelijk - voor zoover het voor het onderwerp, dat ons
bezighoudt, van belang is - hierin, dat de Schiiten de uitleggingen van den Koran en
de voorschriften, door de opvolgers van Mahomed, voorgangers van Ali gegeven,
niet aanvaardden en derhalve zich aan het in den Koran zelf niet voorkomend verbod
levende wezens af te beelden, niet - althans in veel mindere mate dan de overige
Mahomedanen - gebonden achtten.
Van belang is dit, omdat, toen Perzië in de eerste helft der 7de eeuw met het zwaard
onder de heerschappij van den Islam gebracht werd, daar eene beschaving bestond,
die in de kunst reeds eene zeer belangrijke hoogte had bereikt, eene kunst, die later
een factor van eminent belang zou worden in de ontwikkeling van wat wij onder den
naam Mahomedaansche kunst samenvatten. Naar de toenmaals over Perzië
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heerschende dynastie, de Sassaniden, worden de kunstvoortbrengselen uit dit tijdperk
met den naam Sassanidische kunst aangeduid.
Uit een paar stukken geweven zijde uit dien tijd, die te München tentoongesteld
waren, kon men zien op hoe hoog peil, zoo
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wat levendigheid in de voorstelling bij de strikste symmetrie, als wat de technische
uitvoering betreft, deze kunst in het vóór-Islamitische Perzië stond. Het is dus
begrijpelijk, dat zij, ook al werd het volk, dat hare dragers was, overwonnen, niet
ten onder ging, maar sterk haar invloed deed gelden in de kunst, die in het door den
Islam veroverde Perzië zou opbloeien. En zoo is het verklaarbaar, dat de groote
vrijheid, waarmede in het Sassanidische tijdvak levende wezens werden afgebeeld,
navolging, zij het ook schuchtere navolging, vond in de kunst van de overige
aanhangers van den Islam.

AFB. 3. PERZISCH WOL TAPIJT, ROOD FOND.
BRUCKMANN).

16E EEUW. EIG. PROF. SARRE, BERLIJN. (PHOTO

In welke richting in het verloop der eeuwen in verschillende gedeelten van het
door den Islam beheerschte gebied, met name in Perzië, zich de weef- en sierkunst
ontwikkelde, kan de hier gegeven afbeelding van een stuk gestikte zijde met rand
van fluweelbrokaat (afb. 1) eenigszins doen zien. De voorstelling wordt losser, minder
aan geometrische figuren gebonden, de afbeelding van menschen en van de natuur
- hier de flora - is realistischer.
Een prachtig stuk brokaat is in afb. 2 weergegeven. Waarschijnlijk is
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het in China geweven - waarop de in Chineeschen trant uitgebeelde draken reeds
eenigszins wijzen - en bestemd geweest als geschenk voor een der Egyptische
Mamelukken Sultans, die in het einde der 13de en begin der 14de eeuw over Egypte
heerschte. Het weefsel heeft een zwarten ondergrond, de figuren zijn in goud, wit
en blauw aangebracht, het goud in uiterst dunne en smalle strookjes papier.

AFB. 4. FRAGMENT VAN WOL KNOOPTAPIJT. VECHTENDE OLIFANTEN. ZWART OP ROODEN FOND. INDISCH
17E EEUW. EIG. PROF. SARRE, BERLIJN. (PHOTO BRUCKMANN).

***
Uit den aard der zaak kan uit eene tentoonstelling van zoo grooten omvang (±
3500 nummers) voor bespreking in dit bestek slechts hier en daar een greep worden
gedaan. Een ook maar eenigszins aaneen-gesloten overzicht - gesteld, dat schrijver
dezes zich hiertoe bevoegd en in staat mocht achten - zou verre buiten de grenzen
van een tijdschrift-artikel uitdijen. En als eene ‘populaire’ veraanschouwelijking van
den ‘Werdegang’ van de Mahomedaansche kunst was de inrichting der Münchener
tentoonstelling ook, naar ik meen, niet bedoeld. Ofschoon er voor vakmenschen hier
veel, naar ik veronderstel, onschatbaar materiaal bijeen was, waarvan de bestudeering
vergemakkelijkt werd door eene in het tentoonstellingsgebouw ingerichte bibliotheek
- was de schikking der tentoongestelde voorwerpen niet er op ingericht om als
illustratie van eene populaire geschiedenis der Mahomedaansche kunst te kunnen
dienen. Hij, bij wien de lust daartoe opkwam, moest zich zijn weg zelf zoeken.
Hoefddoel bij de inrichting der tentoonstelling is wel geweest elk der kostelijke en
meestal ook kostbare voorwerpen zóó te plaatsen, dat het de werking, waartoe het
in staat was, ongestoord kon uitoefenen. Niet een massalen indruk wilde men wekken;
elk der prachtvolle boomen, niet een door zijne veelstammigheid indrukwekkend
bosch, wilde men ons doen zien. Vooral in de wijze, waarop de tapijten opgehangen
- sommige neergelegd - waren, kwam dit uit. Hoe vaak ziet men die niet bij
handelaren, zelfs in musea, in zulk een opeenstapeling neergelegd, of in een
benauwend gedrang gehangen, dat wij niet meer dan een algemeenen indruk van
bonte kleurenpracht krijgen, maar de schoonheid van elk stuk op zich zelf als een
afgerond, zelfstandig kunstwerk ons verborgen blijft. In München bewees men dezen
voornamen vertegenwoordigers van een tot zeldzame verfijning ontwikkelde kunst,
de eer, waarop zij ten volle bewezen aanspraak te kunnen maken. Aan de effen
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grauwe wanden hingen zij in trotsche eenzaamheid, of op eerbiedigen afstand van
elkander, enkele van de allerkostbaarste ieder in een kist met glazen deksel neergelegd.
Door de schittering van het glas was het dan moeilijk het kleed als een geheel te zien.
Zij maakten niet den indruk, waartoe zij bij eene andere wijze van ten toon stellen
zeker in staat zouden zijn.
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Maar ook daar, waar tapijten aan de wanden neergehangen waren, ontbrak er toch
misschien iets, dat onontbeerlijk zou zijn, om al wat deze kunst in zich verborgen
houdt, te doen uitstralen.

AFB. 5. BRONZEN KAN. SASSANIDISCH.
(PHOTO BRUCKMANN).

6-7E EEUW (?). EIG. GRAAF BOBRINSKOY, ST. PETERSBURG.

Hun werking is toch niet berekend op een zoo mat zonlicht, door eene dompige
atmosfeer, met karigheid doorgelaten en nog eens gedeeltelijk teruggehouden door
glazen vensters. Kan niet slechts een straal gloeiend zonlicht, eene speling van licht
en schaduw, ons doen zien wat onder die schijnbaar koele, strakke ernst en
gebondenheid in kleur en lijn verborgen is? Is ook deze kunst niet eene afspiegeling
van het zieleleven van haar voortbrengers: een smeulend of met kleine, zacht deinende
vlammen brandend vuur, gedekt met een laag van schijnbare onbewogenheid,
fatalisme, - maar dat plotseling door de oppervlakte heen kan uitslaan tot een laaienden
brand van hartstocht? Ook zelfs onder de minst sprekende kleuren van sommige
Oostersche tapijten voelen wij een gedoofd vuur doorgloeien; een felle zonnestraal,
een scherpe tegenstelling van licht en donker zou dat in vollen gloed doen uitslaan.
***
Van de vroegste perioden der tapijtknoopkunst weet men zoo goed als niets.
Aangenomen wordt, dat zij in Perzië ontstaan is, maar wanneer, blijft onbekend.
Inschriften in de tapijten zelf, zooals op een groot aantal voorwerpen van andere
takken van Mahomedaansche kunst voorkomen, ontbreken op eene enkele
uitzondering na geheel. En die enkele uitzondering leert niets nieuws, waar zij ons
doet zien, dat het tapijt uit de 16de eeuw stamt, die men reeds wist, dat een tijdperk
van grooten bloei, misschien het hoogtepunt van deze kunst was. De versiering met
geometrische figuren moet wel de oudste zijn geweest; een prachtig specimen daarvan,
zij het ook uit lateren tijd (16de eeuw) is een door den keizer van Oostenrijk
ingezonden Turksch tapijt uit zijde geknoopt. De kersroode en groene kleuren, die
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de heerschende zijn, hebben nog de frischheid en het glanzend lichte, alsof dit
prachtstuk gloednieuw was.
Later ontwikkelt zich de versiering tot de zoogenaamde vaas- en bloemenmotieven,
de voorstelling van tuinen, eindelijk van dieren en menschen, van geheele
jachttafereelen.
Een vernuftig middel om tot de dateering van oude kleeden te kunnen komen,
werd
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AFB. 6. AQUAMANILE. WEST-TURKESTAN.
(PHOTO BRUCKMANN).

8-9E EEUW. EIG. GRAAF BOBRINSKOY, ST. PETERSBURG.

door Dr. Wilhelm Bode toegepast. Daartoe in staat gesteld door zijne zeer volledige
en grondige bekendheid met de talrijke schilderstukken van de Italiaansche,
Nederlandsche en Vlaamsche scholen, ging hij na of tapijten, in patroon en kleur
overeenkomende met die, welker ouderdom hij wilde bepalen, op die schilderijen,
als wandversiering, tafel- of vloerkleed, afgebeeld waren. Meer dan 2000 tapijten
onderwierp hij aan dat onderzoek, waarvan hij op deze wijze kon vaststellen, dat zij
meer dan 200 jaar oud moesten zijn en tot de bloeiperiode, of een der bloeiperioden
van deze kunst moesten behooren, ‘während,’ zooals Dr. Bode zegt, ‘in jenen
heutzutage aus dem Orient eingeführten und als alt bezeichneten Teppichen nur noch
ein Rest guter alter Tradition erhalten (ist).’
Onmiskenbaar uit den bloeitijd dezer kunstnijverheid dateert het in No. 3 afgebeelde
woltapijt, dat een der fijnste, ook in den letterlijken zin des woords, der thans bekende
is; niet minder dan 650 knoopingen telt het per vierkanten duim. Men ziet ook hier,
zooals op alle Oostersche tapijten, dat het patroon naar de smalle zijden toe is gewerkt.
Volgens Oostersch gebruik zijn aan de smalle zijden de eere-plaatsen, waar de gasten
genoodigd worden te zitten. Van die plaatsen uit vertoont zich - bij geometrische
figuren geldt dit niet, althans in mindere mate - het patroon zooals de ontwerper het
zich gedacht heeft. Een eenigszins met dit kleed verwante voorstelling geeft het
beroemde jacht-tapijt, door den keizer van Oostenrijk ingezonden. Het geeft een
levendig beeld van eene jacht op dieren van verschillende soort door boogschutters
en ruiters, gewapend met boog of jachtspriet. Dit uit zijde en zilver geknoopt tapijt,
een geschenk van Peter den Groote aan den Duitschen Keizer, behoort zeker tot de
allerkostbaarste voortbrengselen van deze Perzische kunst. De horizontale plaatsing
onder een glazen deksel, begrijpelijke voorzorg, waar het een kunstwerk geldt, dat
voor meer dan een millioen Mark verzekerd werd, was zeker wel voor een goed deel
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oorzaak, dat het onder al deze schatten niet den meest overweldigenden indruk
maakte. Prachtig daarentegen kwam uit een door Dr. Bode voor het Berlijnsche
Keizer Friedrich Museum aangekocht, bijzonder mooi tapijt, dat vroeger in een
synagoge in Genua gehangen had en waaruit daarom de menschelijke figuren
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waren weggesneden, echter op zulk eene wijze, dat dicht bij den na deze operatie
weder omgezetten rand nog gedeelten dier figuren zichtbaar waren gebleven.
Chineesche versieringsmotieven komen hierin talrijk voor. Verklaarbaar is dat, daar
dit Perzische tapijt stamt uit den tijd van Shah Abbas I (eind 16de, begin 17de eeuw),
van wien het bekend is, dat hij Chineesche kunstenaars naar Perzië deed komen, en
ook veel voortbrengselen van Chineesche kunst, voornamelijk porcelein, in Perzië
liet invoeren.
De zoogenaamde Poolsche tapijten, welke benaming voor het eerst schijnt gegeven
te zijn aan eenige kleeden, door den Poolschen Prins Czartoryski op de Parijsche
wereldtentoonstelling van 1878 ingezonden, zijn van uiterst kostbaar materiaal,
uitsluitend van zijde met goud of zilver doorweven, en waarschijnlijk steeds als
geschenken voor vorsten opzettelijk gemaakt. Ook de door Prins Rupprecht in het
koninklijk paleis te München terug gevonden kleeden behooren hiertoe. Wáár zij
gemaakt werden, weet men nog niet met zekerheid. Ook het door Dr. Bode op
Perzische tapijten toegepaste middel van identificeering zou hier niet hulp geven,
want op schilderijen heeft men afbeeldingen van deze tapijten niet ontdekt. Met
tapijten van Perzische afkomst vertoonen zij weinig overeenstemming. Zijn zij
misschien in Polen gemaakt door Oostersche handwerkslieden? Of is de
veronderstelling juist, dat koning Sobieski van Polen (2de helft der 17de eeuw) ze
als buit meebracht van zijne veldtochten tegen de Turken en Tartaren?
Van de Indische tapijtkunst, die veel aan de Perzische kunst ontleende en onder
haar invloed tot bloei kwam, is het onder No. 4 afgebeelde tapijt een voorbeeld.
***

AFB. 7. IJZEREN HELM UIT ÉÉN STUK, MET GOUD INGELEGD. PERZISCH. 16E EEUW. EIG. KEIZ. WAPENMUS.
CONSTANTINOPEL. (PHOTO BRUCKMANN).
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De bronzen kunstnijverheids-voorwerpen, die ons nu nog uit de Mahomedaansche
landen over zijn, stammen voor het grootste deel uit Egypte, en schijnen, althans de
allerschoonste daaronder, tijdens de dynastie der Fatimiden (10de tot einde 12de
eeuw) te zijn ontstaan. De talrijkste zijn schenkkannen in diervorm - aquamanile of voorwerpen om reukwerken in te branden. Maar ook oostelijker moet die kunst
gebloeid hebben en hier wederom zien wij op welke hoogte van kunstbeschaving de
Perzen reeds stonden, vóór zij met den Islam in aanraking
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AFB. 8. DOLKEN MET VERSIERDE SCHEEDEN EN GEVESTEN. PERZISCH WERK 17E EEUW. EIG. KEIZERL.
WAPENMUSEUM MOSKOU EN ERMITAGE ST. PETERSBURG. (PHOTO BRUCKMANN).
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kwamen. De onder No. 5 afgebeelde Perzische schenkkan toch wordt geacht in de
6de of 7de eeuw, dus tijdens de heerschappij der Sassaniden, vervaardigd te zijn.
Het is bij de duidelijke afbeelding wel overbodig nog opzettelijk te wijzen zoowel
op den kloeken, nobelen en toch bevalligen vorm, als op de in opzet en technische
uitvoering bijzonder fraaie versiering van dit prachtstuk van metaal-nijverheid. De
tweede hier in afbeelding No. 6 weergegeven kan - een aquamanile - wordt, zij het
met eenigen twijfel, vermoed in West-Turkestan in de 8ste of 9de eeuw te zijn
gemaakt.
In de wapensmeed- en sierkunst is door de Islamitische volken werk van
onovertroffen schoonheid geleverd. De naam Damascus herinnert ons terstond aan
de beroemde Damascener klingen. Zij waren van zóó groote deugdelijkheid, dat zij
van geslacht op geslacht overgingen en soms naar gelang van den smaak van den
bezitter van een gevest van anderen kunststijl voorzien werden. De talrijke wapenen,
die in Egypte, vooral in Caïro, moeten gemaakt zijn, kan men niet meer met eenige
zekerheid onderscheiden van de in dienzelfden tijd in Syrië of Perzië vervaardigde.
Eerst wapenen uit de 16de eeuw kan men als voortbrengselen van Perzische
smeedkunst herkennen. Wij geven hier de afbeelding van een Perzischen helm uit
de 16de eeuw (afb. 7). Hij is van ijzer uit één stuk en aan rand en spits met goud
ingelegd. Onder de versieringen komen ook spreuken uit den Koran voor. Met hoeveel
smaak is hier de versiering aangebracht, die, hoe rijk en kunstvol ook, toch zóó
bescheiden blijft, dat zij den indruk van rust, dien het geheel maakt, niet verstoort,
maar integendeel verdiept en verfijnt.

AFB. 9. BORD MET GOUDGLANS, MET BLAUWE ROSETTEN. SPAANSCH WERK (VALENCIA), 2E HELFT
15E EEUW. EIG. VAN GELDER, UCCLE. (PHOTO BRUCKMANN).

Van wapenen in eigenlijken zin geven wij hier afbeeldingen van drie dolken met
scheeden (afb. 8). Alle drie zijn Perzische arbeid. In de versiering van den middelste
der drie ziet men ook weer Chineesche motieven. De greep is van ijzer met
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goud-versiering en bezet met robijnen. De scheede, eveneens van ijzer, is gedeeltelijk
met groen slangenvel overtrokken en overigens met gouden inlegsels versierd. De
kling van den meest links afgebeelden dolk is rijk met goud ingelegd.
De derde dolk heeft eveneens een gedamasceerde kling. De greep en scheede zijn
van goud, met bloemfiguren in doorzichtig blauw, rood en groen email versierd; de
dierfiguren zijn in wit of geelachtig email.
***
Eene overweldigende hoeveelheid voor-
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werpen uit den bloeitijd der aardewerkkunst is ons uit de Mahomedaansche landen
bewaard gebleven. Eene rijke verzameling daarvan was op de Münchener
tentoonstelling bijeen; niet minder dan 709 nummers vermeldde de catalogus, verdeeld
over 29 groepen. De systematiseering van het Islamitische kunst-aardewerk geldt
voor een van de moeilijkste opgaven, die de Oostersche archeologie stelt. Een
belangrijk hulpmiddel, dat bij een systematische indeeling naar plaats van herkomst,
naar tijd van ontstaan, of naar techniek voor andere voortbrengselen van
kunstnijverheid, als de ingelegde metaalbewerking, de glas-emailleerkunst, ten dienste
stond, de inschriften op de voorwerpen zelf, ontbreeekt bij de producten van
aardewerkkunst bijna geheel. Met hypothesen wordt gewerkt, die met eenige
bezorgdheid opgesteld, als zij eenmaal goed en wel overeind staan, den indruk van
niet geringe soliditeit maken, om dan door eene latere ontdekking plotseling
jammerlijk omvergeworpen te worden. Groepen kunnen vaak niet anders dan met
het à-peu-près afgesloten worden, zoodat verflauwing der grenzen onvermijdelijk
is. Men kan dan ook niet genoeg bewondering hebben voor de vindingrijke wijze,
waarop de geheimen, die de lang vervlogen tijden weigeren los te laten, hun toch
ontfutseld worden; en van hoeveel zaakkennis getuigen soms niet de afscheidingen,
gemaakt tusschen de voortbrengselen uit twee tijdperken, van twee volken, van twee
technieken, die berusten op de subtielst denkbare verschillen in werkwijze, materiaal,
versiering!

AFB. 11. FRAGMENT VAN EEN TEGELSCHILDERIJ. PERZISCH, BEGIN
BERLIJN. (PHOTO BRUCKMANN).

17E EEUW. EIG. PROF. SARRE,

Duidelijk is dus wel, dat ik niet mag trachten aan de hand van uitkomsten bij die
onderzoekingen verkregen, hier eene droge opsomming en beschrijving van de
verschillende soorten en stijlen van aardewerkkunst te geven; waar de ruimte niet
zou toelaten ze met afbeeldingen te verduidelijken, zou ik niet bij machte zijn, meer
dan een verward beeld van onzekere omlijning te schetsen.
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Enkele opmerkingen over dezen bij uitstek belang- en leerrijken tak van
Mahomedaansche kunst mogen hier toch nauwelijks ontbreken.
Als een der merkwaardigste technieken van Oostersche aardewerkkunst treft ons
wel de zoogenaamde metaalglansversiering, waarmede verrassende effecten zijn
verkregen. Soms meent men
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bij oppervlakkige beschouwing die ook te zien op voorwerpen, die een zekeren
metaalachtigen weerschijn geven, doch slechts tengevolge der zoogenaamde irisatie,
een chemisch proces, dat door het eeuwenlang verblijf in eenigszins vochtigen grond
ontstaat. Ook de irisatie geeft aan het voorwerp een bekoorlijk schoonen glans,
waaruit het licht de onverwachtste kleuren te voorschijn roept. Dit is de goede zijde
van de overigens betreurenswaardige omstandigheid, dat overblijfselen van Oostersche
kunst niet, zooals de voortbrengselen van de kunst der antieken, in grooten getale in
graven goed bewaard bleven, maar uiterst vaak in geschonden toestand, hoe dikwijls
niet slechts als scherven uit de puinhoopen van verwoeste of vervallen steden te
voorschijn komen.
De metaalglans-versiering (Fransch: lustre métallique; Duitsch: Goldlüster) werd
niet - zooals men vroeger meende, de Duitsche benaming wijst hier nog op - door
het gebruik van goud verkregen. Koper en zilver schijnen de eenige metalen te zijn,
die daartoe gebruikt werden. De sterke, aan goud herinnerende, metaalglans zou
alleen door rood koper, de zachtere door eene kleine toevoeging van zilver aan het
roode koper verkregen zijn.

AFB. 11. FRAGMENT VAN EEN TEGELSCHILDERIJ. PERZISCH, BEGIN
BERLIJN. (PHOTO BRUCKMANN).

17E EEUW. EIG. PROF. SARRE,

Vermoedelijk is de metaalglans-versiering het eerst in Mesopotamië toegepast in
de eerste eeuwen van de Mahomedaansche tijdrekening. De stad Rakka (of Raqqa)
aan den Euphraat, die door Haroen-al-Raschid in plaats van Bagdad tot residentie
werd gekozen, wordt genoemd als het middelpunt van deze kunstnijverheid. In Perzië
kwam deze kunst tot groote volkomenheid; of ze uit Mesopotamië naar Perzië is
overgebracht, of daar ook zelfstandig is ontstaan, weet men niet. Uit de
reisbeschrijving van een Pers, die in de eerste helft der elfde eeuw in Egypte reisde
en met bewondering melding maakt van de metaalglans-versiering, die hij daar voor
het eerst zag, maakt men op, dat toen ter tijde althans deze kunst in Perzië nog
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onbekend was. Wel heeft men in de stad Rhages (of Reï) stukken met metaal-glans
gevonden, die vóór de 13de eeuw moeten gemaakt zijn. De metaalglanzende versiering
is meestal van olijfgroene kleur op roomkleurigen grond. De stad Rhages werd in
1221 verwoest, maar deze sierkunst ging niet met haar ten onder.
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Integendeel. Zij ontwikkelt zich meer en meer, uit de 14de eeuw kennen wij groote
tegels met zeer schoone versiering in reliëf, die ook den metaalglans hebben. En in
den grooten wederopbloei der Perzische cultuur na de 14de eeuw, komt ook deze
kunst tot een te voren niet bereikte hoogte, vooral onder de regeering van Abbas I,
die, wij zagen het reeds, Chineeschen invloed op de Perzische kunst bevorderde. Uit
dien tijd stamt het fijne aardewerk, dat zoo sterk aan Chineesch porcelein herinnnert,
dat men het daarvoor gehouden heeft, ofschoon het waarschijnlijker is, dat het in
Perzië door de nakomelingen van de Chineesche kunstnijveren, die na den inval van
Djingis-Khan in Perzië mede daarheen gekomen waren, vervaardigd is.

AFB. 10. FRIES IN GESNEDEN TURKOOIS-BLAUW EN WIT GEËMAILLEERDE FAIENCE, UIT DE GRAFMOSKEE
VAN BAIRAN KULI KHAN TE FATHERBAD BIJ BUKARA, OMSTR. 1400. EIG. MUS. F. KUNST UND GEWERBE.
(PHOTO BRUCKMANN)

Het aardewerk met metaalglans werd ook in andere Islamitische landen gemaakt.
Dicht bij Caïro heeft men stukken van zulk aardewerk gevonden; de motieven der
versiering wijzen er op, dat zij uit het tijdperk der Fatimiden-dynastie stammen.
Belangrijker nog, althans naar wat er thans van bekend is, was deze industrie in
het Moorsche Spanje. Eerst in het midden van de vorige eeuw werd het Spaansch
-Moorsche glans-aardewerk door een conservator van het Sèvres-Museum als
zoodanig geïdentificeerd. Tot dien tijd toe had men het voor Italiaansch werk
gehouden.
Valencia, Malaga en Sevilla waren belangrijke centra voor deze kunst, die, naar
men veronderstelt, door den in 1273 aangevangen bouw van het Alhambra krachtig
moet bevorderd zijn.
Valencia, waarheen de industrie van glansaardewerk uit de richting van Bagdad
moet zijn overgebracht, voerde later de voortbrengselen van deze nijverheid
waarschijnlijk uit naar heinde en verre; men heeft er althans overblijfselen van
gevonden bij Caïro, in Zuid-Frankrijk en in Engeland, één stuk zelfs in Bristol. Het
hier (afb. 9) afgebeelde bord is uit Valencia afkomstig en in de tweede helft der 15de
eeuw gemaakt. Deze industrie moet in Valencia tot eene groote verfijning opgevoerd
zijn en zich meer ontwikkeld hebben in de richting van versierings- dan van
gebruikskunst. Zoo althans zal men moeten opmaken uit een besluit van den Senaat
van Venetië, dat den invoer van aardewerk voor dagelijksch gebruik verbood, met
uitzondering van ‘majolica van Valencia’, dat als meer bestemd voor versiering, niet
kon geacht worden eene ernstige mededinging van de inheemsche Venetiaansche
nijverheid te zijn.
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Niet alleen als zelfstandige gebruiks- of versieringsvoorwerpen werd in de Oostersche
landen aardewerk gemaakt. Ook tot decoratie van bouwwerken werd het gebruikt.
Uit eene graf-moskee in de nabijheid van Bukara is het fries van gesneden
geëmailleerde faience, dat in afb. 10 weergegeven is. De grondkleur is turkoois-blauw,
de gestyleerde bladeren en ranken wit.
Ook groote tegelschilderijen werden reeds door de Perzen gemaakt. De hierbij
afgebeelde fragmenten van een tegeltableau (afb. 11) uit de eerste helft der 16de
eeuw zijn hiervan voorbeelden. De figuren werden in email over het glazuur
geschilderd. Terecht is opgemerkt, dat de voorstelling herinnert aan prae-Rafaëllitische
figuren; in de gelaatsuitbeelding en in de gewaden is een sterke Oost-Aziatische
invloed zichtbaar, een invloed, dien we reeds verscheiden malen konden waarnemen.
(Slot volgt).

Ik hoor de klank.....
Door D.F. van der Pant.
Ik hoor de klank van glazen klokjes klinken,
die, nauw-bewogen door een windezucht,
zacht-zingen door de zomeravondlucht,
wanneer de eerste sterren flauwtjes pinken.
De klokjes zingen met een fijn gerucht,
dat ik, vol weelde, stil lig in te drinken;
en wijl de schaduwen allengskens zinken,
voel ik omvangen mij van 't zoetst genucht. O, klanken, die in zwoelen avond, zacht
en luchtig aan komt zweven door mijn raam,
hoe komt het, dat ik telkens, telkens hoor
uw teere beven, week en toch sonoor,
zoo vaak mijn Lief en ik alleen zijn saêm,
en Zij dan door de stilte, éven lacht? -
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GEZICHT OVER AVILA.

Herinneringen aan Spanje
door B.P. Wiggers van IJsselstein
Met foto's naar teekeningen van D. Wiggers
Avila.
Van Madrid naar Avila, grooter gedachtensprong is wel niet denkbaar. Van het Prado,
van de weelderige parken en vorstelijke paleizen naar de zware ringmuren eener
oude vesting. Van woeling en druk verkeer, van elektrische vervoermiddelen en foule
van equipages, naar de ledige, bochtige, nauwe wegen van Avila waar kudden kleine,
zwarte zwijnen in den avond door de straten naar huis worden gedreven. En toch hoe verheugd reisden we er heen door het woest ledige land. Slechts hier en daar
olijvenhoven en wijngaarden, steeneiken en dennen. We spoorden het alles langzaam
voorbij totdat we op 1360 meter hoogte te Avila uitstapten.
Graniet - sterk en somberkleurig, onverzettelijk en trotsch, zoo is Avila. Wallen,
niet aan te tasten door de eeuwen, muren 40 voet hoog, 12 voet breed, acht-en-tachtig
torens onversierd en zwaar op hun grondvesten, negen reuzenpoorten, hooge en
geweldige massa's als opgestapelde brokken graniet - dat is Avila. IJzige wind
waartegen geen cape of plaid beschutting geeft, stroeve grauwkleurige bergen, wier
toppen met sneeuw zijn gedekt, lood-steen grijs scherp gekarteld silhouet tegen den
strakken hemel, zoo ligt Avila. In de muren der onneembare vesting is haar cathedraal
gebouwd. Krijgshaftig en streng ziet ze er uit, aan den ingang ter weerszijde geen
heilige beelden maar granieten wildemansfiguren de knots in de vuist. Ver is men
hier van alle teerheid en toch is de fijne maar krachtige Sancta Teresa, het dweepend
maar sterke meisje, de jonge vrouw die groote dingen deed, de schoonste heilige van
Spanje, de bruid van Christus, beschermheilige der stad. Ze werd geboren tusschen
de granieten muren en wies op tot jonkvrouw, wier teer besnaard gemoed werd
ondersteund door een geest zoo krachtig en fier, dat ze de tot weelde en genotzucht
vervallen kloosters,
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met vasten wil terugdwong tot ernst en boete. In de Cathedraal getreden konden we
er ons die ernstige vrouwefiguur denken. Stil en ledig was het in de duistere ruimte,
geen koorinbouw verhinderde den onmiddellijken blik op het altaar. Geen glanslichten
schitterden daarop van zilveren kandelaren; een kleurig schemerlicht slechts viel
langs de hooge, stoere pijlers die het hooge middenschip droegen. De gloeiende
kleuren der gebrande boogvensters glansden als edele steenen, voor het overige
heerschte een grijs, grauw duister, in de hoeken hier en daar een ernstig graf, een
tombe met strak liggende gebeeldhouwde mannefiguren. Geen enkel ornament versiert
boog of zuilen en misschien juist daarom gaat een stemming van deze kerk uit als
van geen andere. Geen rijk kerkgebouw, geen uit kostbaar marmer geboren kunstwerk,
geen koene hoogten of stoute scheppingen van groote bouwmeesters konden 't gemoed
aangrijpen als dit eenvoudige, sobere bedehuis waarbinnen een plechtige kalmte
heerschte. Niet de oogen worden gestreeld, noch het verstand getroffen of de kunstzin
betooverd, hier is het begrijpelijk dat een rein vrouwenhart zich den soberen dienst
van den Christus wijdde, in deze ernstige ruimte, wordt men als omvangen door dat
wat grooter is, dieper ligt, ofschoon ontastbaar toch als het ware reëeler is dan des
menschen kunnen.

AVILA. GEZICHT OP DE STAD.

Geheel Avila draagt het aspect van ernst dat de Cathedraal kenmerkt. Streng en
stoer van uiterlijk zijn de paleizen, de groote vernieler Tijd heeft er niets aan kunnen
kwetsen sinds de dagen dat Avila een trotsche heerschersstad was. Ernstig en grootsch
zijn de binnenhoven met hun statige trappen; hoe geheel anders dan in het lachende
Sevilla. Alles heeft, gebouwd in het zwaar graniet dat de bodem leverde, een hoog
en voornaam uiterlijk. Slechts innerlijk is alles anders geworden, de havelooze
bewoners hangen over de zware balustraden, de varkens huizen in de gepijlerde
patios. Waar men een krijgs-
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man waant te zullen zien in knarsende wapenrusting, hoog de gevederde helm, hoog
het hoogmoedig hoofd, komend hoog te paard onder de poort zijner woning daar
speelt nu een schamelgekleede kinderschaar. Wanneer men zich op het patio de
kleurig gekleede lansknechten denkt en in de wijdsche, prachtige vertrekken de
vrouwen in ruischende, sleepende gewaden, de haren gevat in gouden netwerk, het
keurslijf versierd met edele steenen, dan zijn de nu scheef in de scharnieren hangende
deuren vreemd en treffen ons pijnlijk de nieuwsgierig glurende tengere gezichten
die nooit rijkdom, zelfs geen welstand zagen. Zware granieten bekkens die eenmaal
fonteinen opvingen, ze dienen nu tot trog voor de donkere zwijnen, of tot het wasschen
van linnen. Gescheurd en verschoten is de capa van de tegenwoordige bewoners der
paleizen ofschoon deze ook nu waardig gedragen wordt. Hoevele van deze vorstelijke
woningen zijn in Avila! Wanneer men door de enge straten gaat, verbergen de hooge,
vensterlooze muren schoone paleizen. Stoot men aan een der menigvuldige zware
deuren die er half vermolmd uitzien dan ziet men in voorname, prachtige patios. Niet
voor niets waren de muren die Avila omsluiten zoo zwaar, de verdedigingstorens

AVILA. STADSPOORT.

zoo talrijk en de poorten zoo onneembaar.
Buiten de ringmuren van Avila liggen nog kerken en kloosters. De San Vicente
in lichtkleurigen steen heeft een prachtigen hoofdingang; de overwelfde galerij met
de gekoppelde pilaren is luchtig; en bevallig, bijna vreemd in sierlijke lichtheid is
deze schoone San Vicente. De kleine Mosen Rubi is vol mystiek duister, een klooster
grenst er aan, waar, door getraliede muuropening de nonnen de mis kunnen bijwonen.
De San Segundo heeft een mooie zoldering, ze rust op granieten pilaren bekroond
door sierlijke kapiteelen, mooi is ook de knielende figuur van San Segundo in
roomkleurig marmer door Berruguete. Vooral belangrijk is het klooster San Tomàs.
Verlaten ligt het buiten de stad, het gras groeit rondom zijn muren, vervallen en
eenzaam liggend herbergt het een kleine schaar Dominicaners. Het koor in de kerk
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heeft prachtig gothiek snijwerk en de marmeren graftombe van den jongen prins
Juan, zoon van Ferdinand en Isabella is treffend in deze eenvoudige omgeving. Buiten
gekomen ziet men de Sneeuwige Sierra aan den horizon en de absolute eenzaamheid.
In den namiddag dwaalden we langs het ‘Cruz de los quatro postes’ vier rijzige
pilaren die een kroonlijst dragen waaronder
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een kruis. Van den kleinen heuvel af waarop dit kruis staat, overziet men gansch
Avila, grijs en overoud, maar ze lijkt onsterfelijk deze stad, gelijk haar granietbodem
waaruit ze schijnt gegroeid en waarvan ze is opgebouwd. Niet grimmig en tot alle
verweer bereid, gelijk Toledo, ligt Avila in de groote eenzaamheid, het is meer alsof
de muren, met de op geregelde afstanden uitgebouwde torens, hun onneem- en
onverwoestbaarheid weten en zwijgend zien tot waar de gezichtseinder wordt gestuit
door den starren, witten bergketen even zwijgend en eenzaam. We wandelden met
zwaar bewolkte lucht over de breede passen en over de steenmassa's der kale rotsen.
Woest was de wind en ijzig, de wolken hingen als lange zwarte flarden voor de
sneeuwbergen, een chaos was het daarboven van grijs, zwart en wit. We strompelden
over het rotsig gesteente en geraakten aan de oevers der Alberche. Hier was fluweel
groen gras, kleine struiken bogen zich over het water; hier was vogelblijheid en
insectenvreugd, de Alberche, evenals iedere rivier bracht hare betoovering, hare
bekoring met zich. Het licht aan den hemel was verzwakt, de schemering waarde
over het landschap, alles nijgde tot rust. Opeens onder het scherp roepen en jagen
van de herders te paard gekleed in geitevellen, schoot ons in hollenden galop een
kudde runderen voorbij, ze plonsden in het water dat hoog opspatte, de jongens
waadden er achter. Als het levend visioen van een antiek bas-relief kwam dit alles
aan en verdween en zwijgend liepen we verder tot aan de zware muren, waar we
klein en zeer onaanzienlijk onder een der hooge poorten de stad binnengingen.
Wonderlijk en bijna beangstigend, dachten we, in Avila te moeten leven en sterven,
maar wie het ernstig gelaat, wie Spanje wil zien in zijn aangrijpende grootschheid,
wie verweg van alle nieuwere beschaving Spanje's trotsch verleden in het aangezicht
wil zien, zijn zwijgende, rauwe bergketens in harmonie met zijn ongenaakbaarheid,
de stroeve muren der stad gelijk aan zijn onwrikbare hoogheid van weleer - die ga
naar Avila.
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Een en ander over Boegineesch smeedwerk
door J.G. Sinia.
Nabij het noordelijk uiteinde van de Golf van Boni ligt het rijkje Loewoe, de bakermat
der Boegineesche beschaving, het land, welks eerste vorst, Batara Goeroe, in een
bamboe uit den hemel was nedergedaald. Tal van legenden en overleveringen, op
dit merkwaardige land betrekking hebbende, doen onder het Boegineesche volk de
ronde.
Een paar dezer verhalen, welke ik uit den mond van een Hoofd opteekende, zal
ik om de merkwaardigheid doen volgen. Zij zijn juist daarom merkwaardig, omdat
zij, in de eerste plaats betrekking hebben op het smeden van wapenen, maar bovendien
wijl er, wat het eerste verhaal betreft en indien ik mij niet sterk vergis, een dergelijk
in de Javaansche volksoverleveringen voorkomt, en omdat het tweede, in zekeren
zin, schijn van waarheid bevat.
Vóór jaren woonde te Paloppo, de hoofdplaats van Loewoe, een zekere La Palopi
die de kunst verstond het ijzer in kouden toestand zóó week te maken dat hij het met
de vingers kon kneden. Deze kunst, hem door de goddelijke voorzienigheid
geschonken, verrichtte hij steeds aan het zeestrand, en de krissen, door hem ‘gekneed’
- van gesmeed zou moeilijk sprake kunnen zijn - waren, dit spreekt bijna van zelf,
heilig. Echter mocht hij deze wapenen voor geen hooger bedrag dan één ‘setali lama’
(ongeveer 25 ct.) verkoopen opdat een ieder in de gelegenheid zou zijn zich een
dergelijk wapen aan te schaffen. Verkocht hij zijne krissen voor een hooger bedrag,
dan waren zij waardeloos, verloren zij de heiligheid.
Ontmoet men nu in zijn leven een kris, door dien La Palopi vervaardigd, dan ziet
men op het lemmet nog duidelijk de vingerafdrukken.
Hoewel ik er moeite genoeg voor gedaan heb, is het mij nooit gelukt dergelijke
wonderbaarlijke krissen onder de oogen te krijgen; hetgeen niet te verwonderen is,
daar zij toch naar alle waarschijnlijkheid nimmer bestaan hebben. Ook de reden
waarom deze La Palopi steeds het zeestrand uitkoos voor de plaats, waar hij zijne
kunstbewerking verrichtte, wist men mij niet te vertellen. Aangezien echter de vorst
der onderwereld, wiens rijk op den bodem der zee lag, reeds vroeger blijken had
gegeven van zijne goede gezindheid jegens het volk van Loewoe, - immers had hij
zijne dochter, We-Njilitimo, aan Batara Goeroe ten huwelijk gegeven -, zoo vermoed
ik haast dat hij 't was, die onzen kunstsmid bij zijn arbeid de behulpzame hand bood.
Het tweede verhaal betreft het smeden van de heilige lans, genaamd ‘teronko’.
Daar was in vroegere jaren slechts één man - zijn naam wist men mij niet te vertellen
- die het ijzer van deze lans kon smeden. Deze man woonde in Lalambata Loewoe
(eigenlijk: Loewoe-rilalem-bata, d.i. Loewoe binnen de aarden wal of eigenlijk
Loewoe, ter onderscheiding van de vazalstaten) en gebruikte voor dit werk uit den
hemel gevallen gereedschappen.
De lans ‘teronko’ komt men nu en dan nog wel eens tegen; zij geeft den indruk,
met zeer primitieve, hoogstwaarschijnlijk steenen, werktuigen gesmeed te zijn. Dit
laatste in verband gebracht met het feit, dat het ‘pamoer’ of witijzer, hetwelk men
gebruikt ter versiering van wapenen, ook uit Loewoe komt, kan aanleiding geven tot
de veronderstelling, dat zoowel de grondstof, waaruit de gereedschappen vervaardigd
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gevallen is. Waardoor
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dus dit tweede verhaal schijn van waarheid zou bevatten.
Wat nu betreft de heiligheid dezer wapenen, deze komt hierop neer, dat ze den
bezitter niet alleen tegen alle mogelijke rampspoeden, vooral in den oorlog beveiligen,
doch de steek, met een dergelijk wapen toegebracht, is altijd doodelijk.
Voorwaar, wat tenminste deze laatste eigenschap betreft, wel een zeer bijzondere
soort van heiligheid!

RIJSTMESJE EN SCHAARTJE VOOR PISANGNOTEN.

Onze tegenwoordige prozaïsche tijd geeft geen wonderdoeners gelijk La Palopi
en consorten meer te aanschouwen, doch levert nog wel smeden op, die werk
voortbrengen, dat met 't oog vooral op de slechts primitieve gereedschappen, waarover
de vervaardigersin de meeste gevallen kunnen beschikken, de bewondering van
menig vakman zullen afdwingen. Zoo herinner ik mij nog, dat wij in de smederij van
het bivak te Wattan-Soppeng een groote bankschroef hadden van Boegineesch
maaksel, die geheel naar het Europeesche model gesmeed was en uitstekend voldeed.
Zeer zeker een staaltje van knap smeedwerk, want wat staat den Boegineeschen smid
voor dergelijke arbeid ten dienste?
Laat ons, om deze vraag te beantwoorden, in gedachte een bezoek aan zijn smidse
brengen, waarvan er in elk kampongcomplex wel één of meerdere te vinden zijn.
't Eerste waar de blik op valt is de blaasbalg, het meest onontbeerlijke instrument
uit de geheele werkplaats. Hij bestaat uit 'n tweetal uitgeholde boomstammen, naast
elkaar in den grond geplaatst en door middel van rottankoord verbonden, waarin zich
twee zuigers op en neer kunnen bewegen. Door twee houten buisjes wordt de
saamgeperste lucht naar een kanaal geleid, dat men in een stuk zandsteen uitgeboord
heeft, en voor den zandsteen vormt een kuiltje in den grond de vuurhaard.
Op het oog alles zeer eenvoudig, maar bij nadere beschouwing toch zoo ingenieus
ge-
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vonden. Want ziet nu die zuigers: aan het einde van den zuigerstang bevindt zich
een ronde houten klos, omgeven door een dikken krans van haneveeren. 't Beste zou
men zoo'n zuiger kunnen vergelijken met den ‘plumeau’ onzer huishouding. Gaat
de zuigerstang naar beneden, dan stuiken de veeren op, vormen een nagenoeg
luchtdichte afsluiting; gaat de zuigerstang naar boven, dan heeft het omgekeerde
plaats. Door nu de zuigers beurtelings op en neer te bewegen, verkrijgt de smid een
onafgebroken luchtstroom voor zijn vuur.
Wat wel eigenaardig is, op Borneo vindt men een dergelijk soort blaasbalg in
gebruik; alleen met dit onderscheid, dat beide zuigers ook nog aan een veerend stuk
hout verbonden zijn en zij dus uit den benedenwaartschen stand vanzelf meer opwaarts
gaan (zie Dr. A.W. Nieuwenhuis: Quer durch Borneo). Zeer waarschijnlijk heeft
men hier te doen met eene eenigszins verbeterde editie der oorspronkilijk
Boegineesche vinding. Ik grond deze meening hierop dat de Boegineezen reeds vroeg
verschillende koloniën stichtten, waaronder ook op Borneo, terwijl zij bovendien
toen reeds op vrij hooge trap van ontwikkeling stonden, hetgeen vooral blijkt uit
hunne litteratuur. Het zou dus waarlijk geen wonder wezen, als de minder beschaafde
bewoners van Borneo's wildernissen in den loop der jaren een en ander van hun meer
ontwikkelde rasgenooten overgenomen hadden.
Onder de verdere gereedschappen, of wat daartoe gerekend kan worden, merken
wij nog op een blok ijzer van nog geen d.M. in 't vierkant wat het aambeeld voorstelt;
voorts een ruw houten, uit een enkelen boomstam vervaardigden bak, gevuld met
water, dienende om ijzer af te koelen, of wel voor harding van staal; vervolgens
eenige tangen, hamers en vijlen, een paar uit palmbladeren gevlochten manden,
gevuld met houtskool, de onontbeerlijke brandstof voor den vuurhaard, en ten laatste
eenige stangen ijzer en staal.

TWEE VERSIERDE KLINGEN VAN BANKOENGS.

IJzer en staal, zoomede de vijlen, worden bijna uitsluitend uit Europa ingevoerd.
Vroeger kapte men de vijlen zelf totdat de Europeesche markt haar afzetgebied ook
tot hier uitgestrekt had. Toen was het uit. Met de vijlen deden ook enkele andere
gereedschappen hun intrede, werden de verouderde inlandsche werktuigen geleidelijk
verdrongen of wel vervangen door andere, die duidelijk den Europeeschen invloed
vertoonden. De oud-Boegineesche hamer, een kegelvormig stuk ijzer, dat door middel
van een reep karbouwenleer aan den steel is bevestigd, komt nog maar sporadisch
voor. Zoo breekt zich de massa-productie der Europeesche fabrieksnijverheid
langzaam maar zeker baan en al blijft dit bij het smidsvak nog alleen beperkt tot
enkele gereedschappen bij dit vak benoodigd - wat deels te wijten is aan den
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behoudenden aard van den inlander, deels ook aan een soort bijgeloovigheid die
meent, dat de toorn der goden opgewekt zal worden, wanneer, bij den landbouw
bijvoorbeeld, van andere werktuigen gebruik wordt gemaakt dan de aartsvaderlijke
-, op ander
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gebied ziet men de inlandsche nijverheid verdringen, onmachtig aan dezen sterken
stroom weerstand te bieden, en met haar verdwijnt ook de echte volkskunst.
Gemakzucht en de meerdere zucht naar winstbejag spelen hierbij een groote rol. Zoo
ziet men de zelf-gesponnen, sterke en met plantensappen gekleurde garens reeds
grootendeels verdrongen door Europeesche soorten van minderwaardige kwaliteit,
en op de passars vindt men tegenwoordig meer foeileelijke, met geïmiteerde
inlandsche patronen bedrukte kleedjes, dan de ijzersterke voor jaren dienstdoende
sarongs, die de Boegineesche vrouw aan haar eigen weeftoestel vervaardigt.

KRISGEVEST IN DEN VORM VAN HET KAMELEON.

Op het oogenblik heeft echter de Boegineesche smid, gerugsteund door traditie
en bijgeloof, nog niet zoozeer van Europeesche concurrentie te lijden; dit zal zeer
waarschijnlijk in den loop der jaren ook veranderen doch dan zal hij op één gebied,
het smeden van wapenen, meester van het terrein blijven. Want tegen deze kunst,
die met het oog op de pamoerversiering, steeds handwerk blijft, zal fabriekswerk het
vanzelf geheel moeten afleggen, zal echter evenmin de Europeesche handwerksman
kunnen concurreeren, omdat, zoo hij deze kunst al verstaat, hij de voor dergelijk
smeedwerk benoodigden tijd mist, of zijn werk te duur zou worden. ‘Time is money’
is een spreuk, waarmede men in het koele noorden meer rekening moet houden dan
in de gezegende streken van het oosten waar de geheele goddelijke en overdadige
natuur er toe meewerkt om den strijd om het bestaan zooal niet geheel weg te cijferen,
dan toch zoo licht mogelijk te maken. Althans zoo is het in de meeste streken,
midden-Java met zijne overbevolking misschien uitgezonderd.
Wat wordt er nu alzoo in de Boegineesche smidse vervaardigd? Daar zijn dan in
de eerste plaats verschillende landbouwwerktuigen, zooals patjols, kapmessen, een
soort schoffels, die veel op de troffels onzer metselaars gelijken, grasmessen,
rijstmesjes enz.; voorts voorwerpen voor huiselijk gebruik, zooals o.a. raspen om
het vruchtvleesch van den klapper te raspen, een soort schaartjes om de pisangnoten,
die bij het sirihkauwen gebruikt worden, door te knippen en dergelijken, en eindelijk
wapenen.
Over de landbouwwerktuigen valt weinig bijzonders mede te deelen, tenzij dit,
dat zich de aangeboren zuinigheid van den Boeginees duidelijk demonstreert bij zijn
patjol of inlandsche spade. In tegenstelling toch met andere streken, waar deze geheel
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van ijzer vervaardigd is, bestaat hij hier grootendeels uit het harde hout van de
arengpalm en is alleen aan het ondereind voorzien van een soort ijzeren schoen. Nog
scherper springt deze karaktereigenschap naar voren bij zijne ploegen, die geheel en
al van hout zijn vervaardigd, terwijl het eigenlijke ploegijzer hier door een ‘ploeghout’
vervangen is, voor welk laatste de arengpalm ook al weer de grondstof geleverd
heeft.
De rijstmesjes (rakapang) en schaartjes voor pisangnoten (kalakati) dienen om der
merkwaardigheidwille ook genoemd te worden; de eerste om hun typisch, en geheel
van de overige daarvan bestaande vormen in den archipel verschillend, handvat; de
laatste, omdat men deze den vorm van een hanekop

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 21

276
heeft gegeven. Dat men den haan als model voor dit voorwerp gekozen heeft, kon
oogenschijnlijk geen verwondering baren, waar deze toch een van de meest
geliefkoosde dieren is, alhoewel - ondoorgrondelijk in 's menschen natuur! - meestal
gedoemd een gruwelijken en wreeden dood op de een of andere hanenkampplaats
te sterven; toch is het juist daarom verwonderlijk omdat men zelden of nooit als
versieringsmotieven dierfiguren aantreft, deze meestal uit de plantenwereld gekozen
worden. Een enkele maal ontmoet men wel eens een krisgevest, waarvoor het
kameleon als leidmotief gediend heeft, of ontdekt men in de gegraveerde versiering
van een ‘bankoeng’ (kapmes) gestyleerde diervormen, doch dit blijven uitzonderingen.
Zijn overigens in het algemeen de voor landbouw of huiselijk gebruik vervaardigde
voorwerpen eenvoudig en meestal zonder eenige versiering, geheel anders is dit met
de wapenen, die behalve kunstig smeedwerk vaak zeer mooie in goud of zilver
gedreven scheeden en, wat de lansen betreft, fraai beslag bezitten. Hier werken
gouden wapensmid samen om een smaakvol geheel te scheppen. Trouwens het
graveeren in ijzer is ook het werk van dezen eerste, die hiertoe gebruik maakt van
verschillende bijteltjes, het motief dus eigenlijk niet graveert doch ‘inkapt’. Nu is
het eigenaardige, dat voor dergelijke versieringen nooit van te voren ontwerpen
gemaakt worden: men ontwerpt en arbeidt tegelijkertijd. 't Zelfde ziet men gebeuren
bij het vlechten der bekende Bonische mandjes. En vraagt men die menschen. hoe
de versiering er uitziet. welke zij toe willen passen, dan blijken zij dit zelf niet te
weten, zij laten dit geheel aan de luim van het oogenblik over. Zoo ontstaan de
dikwerf zeer fraaie en vlugge versieringen, die wij vol stomme verbazing
aanschouwen, niet begrijpend.... Want wij, hoogstaande Europeanen, hoogstaand
door wat wij beschaving wenschen te noemen, met onze scholen, ons teekenonderwijs
niet te vergeten, hoevelen van ons zouden deze eenvoudige menschen dergelijke
kunststukjes nadoen? En nu zijn dit nog vakmenschen, tenminste wat de smeden
betreft, doch zooals ieder Boeginees zijn eigen timmerman is, zoo vervaardigt hij
ook zelf de in vele gevallen verre van onaardige versieringen voor den nok van zijn
huis, beitelt hij een rank bladmotief in de ondereinden der dakspinten, of verfraait
zich de scheede van zijn ‘bankoeng’ met sierlijk snijwerk.
Ge verwondert u en begrijpt niet... Maar ziet hoe hier sommige takken van
inlandsche nijverheid reeds te niet gaan, medegesleurd en verstikt in wanhopige
worsteling tegen den reusachtigen stroom, welks oorsprong ligt daar ginds in de
moderne fabriekscentra, waar duizenden, millioenen raderen dag en nacht wentelen
en dreunen, zonder ophouden; waar steeds nieuwe bronnen ontstaan, instede er ooit
eens een enkele opdroogt; ziet hoe hier die stroom, gebreideld door dijken van
volkstraditie, nog met moeite binnen zijne bedding gehouden wordt, dat toch reeds
hier en daar die dijken afkalven of niet hoog genoeg blijken te zijn om den steeds
wassenden vloed te keeren, zoodat hij zich nu en dan in breede golven over het
omliggende land verspreidt, dan begrijpt gij ook, dat in de nabijheid der bronnen,
waar het verval het grootst is, waar de stroom, die hier helder en van de meeste
onreinheden ontdaan, in bruine troebele golven buldert en loeit, dat daar die dijken
reeds lang bezweken zijn, slechts hier of daar nog een treurig overblijfsel zich met
moeite boven de golven staande houdt, wankelend en reeds ten deele ondermijnd,
zoodat het ieder oogenblik in dezen ongelijken kamp kan bezwijken. Waar de moderne
beschaving met hare massa-productie en, het onmiddellijk gevolg, andere
ekonomische levensvoorwaarden optreden, daar - het is een onloochenbaar feit, wat
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kunnen uiten, verdwijnt de mooie, natuurlijke volkskunst om plaats te maken voor
onnatuur en smakeloosheid. Ziet om u heen en ge zult toegeven, dat dit geen paradox
is, dat het met den smaak van het meerendeel van ons bitter treurig gesteld is. Is het
niet typeerend, dat men in de beschaafde streken de oorspronkelijke volkskunst, de
kunst, waarin de ziel van heel een volk tot uiting komt, slechts terugvindt in die
streken, waar de verfijning der moderne beschaving nog het minst doorgedrongen
is? Waarmede ik echter geenszins een lans wil breken tegen die moderne beschaving,
want hoeveel zij ook op haar geweten moge hebben, hier, in de Boegineesche landen,
heeft zij zooveel invloed ten goede uitgeoefend, dat dit eene onbillijkheid zou zijn.
De algemeene volkswelvaart is hier sinds onze vaste vestiging met reuzenschreden
vooruitgegaan; in streken, waar eertijds de reinste anarchie heerschte, moord en
doodslag aan de orde van den dag waren, heerscht nu rust en vrede, leeft eene
ordelievende nijvere bevolking en niemand denkt er meer aan om, wanneer hij zich
voor eenigen tijd buiten het eigen kampongcomplex moet begeven, zich eerst terdege
te wapenen. Wat vroeger steeds het geval was en waaruit volgde, dat het vak van
wapensmid in deze landen niet een van de slechtste vakken was. Het is het nog niet.
Want al heeft de ‘kompenie’ een verbod tot het dragen van wapenen uitgevaardigd,
dit verbod strekt zich niet uit tot de Hoofden, terwijl de reeds genoemde ‘bankoeng’,
de onafscheidelijke metgezel van ieder Boeginees, ook niet tot de categorie ‘wapenen’
gerekend wordt; om welke laatste reden men zich nu ook meer en meer op de
versiering gaat toeleggen.

BOEGINEESCHE KRIS [TAPI] MET VERSIERING VAN PAMOER DOAM KALOEKOE.

Tot de voornaamste inheemsche wapenen worden gerekend: de kris (tapi), de
badik, welk wapen veel op den bankoeng gelijkt (alleen is de kling iets smaller) en
de lans (bassi, biring of todjaroe). De grondstof voor al deze wapenen vormt het
ijzer, slechts de sneden zijn van staal, terwijl voor versiering het reeds genoemde
‘pamoer’ aangewend wordt. Het blijkt dus, dat de kunst om staal en ijzer aan elkáár
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te lasschen een van de eerste eischen is, die den Boegineeschen smid gesteld worden,
een kunst, die oogenschijnlijk vrij eenvoudig, in werkelijkheid toch niet zoo is en
voorzeker niet in het onderhavige geval, waar over zoo be-
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trekkelijk weinige en dan nog zoo primitieve hulpmiddelen beschikt wordt. De vraag
dringt zich dan ook op, waarom voor deze wapenen niet uitsluitend staal gebruikt
wordt en allicht zou men geneigd zijn ook dit aan de bekende zuinigheid te wijten,
doch hier is de kwestie anders. De Boegineesche smid, hoe bekwaam overigens, is
niet volkomen op de hoogte van den techniek der ‘harding’; wel weet hij het staal
zoogenaamd ‘glashard’ te maken, waartoe hij tot afkoeling uitsluitend water bezigt,
maar om het daarna weer tot de door hem gewenschte graad van hardheid te
‘ontlasten’, deze kunst is hij maar onvolkomen meester. Doordat echter de sneden
der meeste wapenen en gereedschappen vrij grof zijn, kan het staal betrekkelijk hard
blijven, zonder gevaar dat, tengevolge der broosheid van het metaal, deze sneden
door het uitspringen van stukken spoedig beschadigd worden. Ook gebruikt hij voor
het smeden van sommige lanspunten, zooals bij de ‘biring Soembawa’, die een
tamelijk breed en dun lemmet bezit, uitsluitend ijzer. Dit ijzer wordt dan echter
zoodanig gehamerd en uitgesmeed, dat het eene vastheid vertoont, die gedachten aan
staal zou opwekken. Uit een oogpunt van smeedwerk vormt deze laatste lans met
hare aan den onderkant van het lemmet sierlijk uitgesmeede bladvormen, zeker een
van de fraaiste werkstukken. De overige lanssoorten - en die zijn zeer talrijk - munten
meer uit door sierlijk in goud, zilver of koper gedreven beslag dan wel als kunstvol
smeedwerk, te meer daar hierbij veelal de eenvoudigste soorten van pamoer worden
toegepast, namelijk het zoogenaamde ‘pamoer tjéla’ of het ‘pamoer daon assé’. Beide
namen geven duidelijk de wijze van versiering aan: terwijl bij pamoer tjéla (tjéla =
zout) de kling als met zout overdekt lijkt, loopt bij ‘pamoer daon assé’ (daon assé =
rijstblad) dit pamoer in lange strepen, in vorm gelijkend op het rijstblad, over de
geheele lengte der kling. Somtijds zooals bij de meeste jachtlansen het geval is, wordt
in het geheel geen pamoer tot versiering aangewend en dergelijke wapenen noemt
men ‘maléla’. Zoo bedoelt men met een ‘bássi maléla’, een lans zonder pamoer.
Daar het aantal soorten van lansen zeer groot is, zooals trouwens reeds eerder
opgemerkt werd, is het ondoenlijk al deze verschillende typen met name aan te
duiden: eene droge opsomming zou hiervan het gevolg wezen. Daarom slechts eene
kleine aanwijzing, hoe de namen voor het meerendeel ontstonden: Soms ontleenen
zij haar naam aan de landstreek vanwaar het oorspronkelijk model afkomstig was,
zooals de biring Soembawa (op het eiland Soembawa bevonden zich ook al vroeg
Boegineesche nederzettingen). Toen in het jaar 1670 een oorlog ontstond tusschen
de rijken Bone en Wadjo en de vorst van eerstgenoemd rijk, de bekende Aroe Palakka,
zijne tegenstanders slag op slag had toegebracht, verlieten vele Wadjorezen hun
vaderland. Sommigen vestigden zich op Borneo, anderen weer trokken naar het
eiland Soembawa en de tödjäroe tobaringan, (to = mensch, menschen; baringan =
naam van een landstreek; dus: tödjäroe = zooals in gebruik bij de menschen van
Baringan). Dan weer geeft de naam het verschil aan, dat bestaat tusschen twee soorten
van overigens hetzelfde type, zooals bij de ‘biri-kopé’ en de ‘biri-taroe’, waarbij de
eerste voorzien is van twee gaatjes onder in het lemmet, terwijl de tweede deze beide
gaatjes of oortjes mist, derhalve doof, taroe, is, of worden zij genoemd naar den een
of anderen held uit de legenden, zooals o.a. de ‘bassi Tjékélè’, die - wel merkwaardig
- den naam draagt van een held uit de Javaansche legenden. Nog eene bijzonderheid
van deze bassi Tjékélè is, dat zij een van de weinige lansen is met vergiftigden punt,
terwijl zij bovendien slechts door vorsten gebruikt mag worden.
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bij andere soorten is het verschil minder gemakkelijk, soms zeer moeilijk te
onderkennen en zelfs heeft menig inlander hier moeite mede. Soms bestaat dit verschil
in eenige afwijking van het eigen-lijke lemmet, dan weer vindt men het in de
‘lamolina’, het gedeelte, dat lemmet met schacht verbindt en in doorsnede zeer
verschillende vormen vertoont.
De grootste zorg, wat betreft de pamoerversiering, wordt altijd besteed aan de
krissen die in menig opzicht aan het Javaansche type doen denken; alleen scheede
en handvat vertoonen kenmerkende verschillen. Zoo mist het verbreede houten
gedeelte der Boegineesche scheede, de ‘djonga-djonga’, die typische sterk omhoog
gekrulde uiteinden, die juist het kenmerk zijn der Javaansche, terwijl het ondereinde
der scheede immer door een soort knop afgesloten is; zoo ziet men bij het handvat
der Javaansche kris een lichte buiging in de richting der lengteas van het wapen,
terwijl daarentegen die buiging bij het Boegineesche zeer sterk is, en nagenoeg
loodrecht staat op het plat van het lemmet.
Het ‘pamoer daon assé’ vormt hier ook al weer de meest voorkomende versiering,
doch men merkt nu tevens op, dat deze nabij het boveneinde der kris vaak in een
spiraalvormig figuur eindigt, waardoor het schijnbaar zoo eenvoudig werkstuk immers ontstaat deze versiering door het aan elkaar lasschen van reepen ijzer en
pamoer - in een tamelijk ingewikkeld probleem verandert.

BIRING SOEMBAWA.

Echter nog meer bewijzen voor de vaardigheid dezer smeden krijgt men bij het
beschouwen van het ‘pamoer daon kaloekoe’, dat zooals de naam aangeeft, aan het
blad van den klapperboom doet denken. Deze versieringen, beginnende bij den rug
van het wapen, loopen naar de sneden puntig toe en staan loodrecht op de lengteas.
Loopen deze uiteinden niet puntig toe, doch toonen zij een afgeronden vorm, zoo
spreekt men van ‘pamoer talibo’, wijl deze versiering in vorm doet denken aan den
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geen veel gelijkt op het pamoer daon kaloekoe, met dit onderscheid, dat nu de figuren
niet loodrecht staan op de lengteas, doch hiermede een scherpen hoek maken, terwijl
de uiteinden der figuren gericht zijn naar den punt van het wapen. Soms treft men
hierbij twee lagen pamoer boven elkaar aan en dan spreekt men van ‘pamoer kantara
masoesoeng’ (masoesoeng = op elkaar).
Zoo zijn er nog meerdere soorten van pamoer, doch alweer de vrees in eene dorre
opsomming te vervallen, doet mij eindigen. Echter, daar is nog één merkwaardige
soort, welke niet onbesproken mag blijven: het ‘pamoer sidakoï’. Beginnende bij
den punt en nabij het boveneind van de kris loopen twee versieringen spits op elkaar
toe, terwijl zich tusschen beide spitsen een gedeelte bevindt zonder pamoer. Nu zegt
de Boeginees: Deze twee versieringen dagen elkaar uit (sidakoï = uitdagen) en voor
jonge menschen zou het niet aan te bevelen zijn zich een dergelijk wapen aan te
schaffen, want het brengt ongeluk aan. Krissen, welke eene dergelijke versiering
vertoonen, hebben de eigenschap het jonge, krachtige bloed spoedig tot gisting te
brengen en ondoordachte daden zouden hiervan het gevolg kunnen wezen. Daarom
ziet men dit wapen alleen dragen door reeds bejaarde mannen, wier bloed trager
stroomt, nu en dan wel een prikkel noodig heeft tot snelleren gang, zonder dat men
vrees behoeft te koesteren, dat deze gang eene al te gevaarlijke snelheid zal
ontwikkelen.
Ten slotte nog iets omtrent de methode, welke men aanwendt om de
pamoerversieringen zichtbaar te maken. Want, wanneer het wapen, wat het smeedwerk
betreft, klaar is, bespeurt men van pamoer nog niets. De geheele kling vertoont een
zelfde egale kleur. Door nu het wapen gedurende drie dagen en drie nachten in een
mengsel van zout en zwavel te plaatsen, wordt het ijzer donker gekleurd, terwijl het
pamoer een lichtere tint aanneemt, waardoor de figuren sterk sprekend te voorschijn
treden.
Breda, 1910.
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Lied van de naderende lente....
Door Richard de Cneudt.
Is het een droom, een roes der zinnen,
een teedre waan van 't wachtend hert,
dat reeds zoo vaak bedrogen werd, of gaat de Lente nu beginnen?
De wolken drijven traag en zacht,
blank als de sneeuw met zilvren randen,
en 'k zie stil-gouden vuren branden Is dat de Zon, die naadrend lacht?
Ik hoor een wonderzoet gefluister,
een zacht gezang, dat trillend stijgt,
tot iedere aardsche stemme zwijgt,
en ik, bewogen, toeve en luister....
'k Voel op mijn wange' een luw gevlei,
of duizend teedre vingertoppen
mijn vreugde schuchter wakker kloppen....
Zijn dat de geesten van den Mei?
'k Hoor zilvren klank in aller stemmen,
'k zie gouden lach op elks gelaat,
voel Lente's lichte dageraad
van Winters wee heel de aard ontklemmen,
en, nog onzichtbaar, diep en wijd
uit killen nacht ten hemel klimmen,
om dra aan Werelds glanzge kimmen
te gloren in Lichts heerlijkheid....
Neen - 't is geen droom, geen roes der zinnen....
Geliefden, droomers, dichters, hoort:
De Lente klopt aan Werelds Poort!
Zoo maakt u op en laat haar binnen Het Rijk der Schoonheid gaat beginnen!
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Lente-jubel
door Richard de Cneudt.
Wat hoor ik vooglen schuiflen allerwegen,
en diep in mij, een veugelke in mijn hert;
het leste zingt blijmoedig de eerste tegen,
en smoort het klagen van mijn schaamle smert,
en 't juicht nu, 't juicht nu, dat de oneindge vert
mij nâ-treedt met haar fluistervollen zegen,
en alles éen-klank wordt, éen tonen-regen,
in mij, om mij, waarin geen voetje tert,
of 't wekt een lieken, dat zich ruischend uit
het levens-zwangre zwijgen open-sluit....
En 'k wandel, 't hert van duizend weeën lichter,
glimlachend in mijn plots-hervonden jeugd,
de ziel gedrenkt van kinderlijke vreugd, ik, nuttelooze droomer, ik, een dichter....
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Gijsbert en Ada.
Roman door Peter Dumaar.
V.
Voor Gijsbert was Maurice's afreis een verlichting. Hij voelde zich vervreemd uit
de al strenger en verstarder ideeënwereld van zijn ouden vriend, dien hij nu strijden
zag tusschen een haast-a ketischen afkeer van de moderne maatschappij en een
neiging tot grenzenloos, dus ook zinnelijk, genieten van al wat de aarde en het leven
in een zuidelijk land hem zouden bieden. Maar hij voelde dat zóó geen leven verder
mogelijk kon zijn, dat zulk een schouwen over de wereld van nu onrechtvaardig en
verblind-eenzijdig was. Had niet de nieuwe maatschappij andere, jonge ontroeringen
in plaats van de oude gebracht,.... was het niet dwaas, belachlijkdwaas, zich te willen
verzetten tegen dien gang der wereldhistorie, van den groei der Europeesche
menschheid, in hoe onharmonische vormen zich die openbaarde? Ook deze tijden
van meest pijnlijke schoonheidsschending zouden voorbijgaan, ontgroeien aan hun
chaos van nieuwe ontdekkingen en uitvindingen, die de harmonische innerlijke
cultuur hadden verstikt.... En zagen ook zij beiden, zijn vriend en hij - zooals Ada
hem wel had verweten, - niet de duivelsche donkerheden voorbij, de gewelddaden
en smarten dier geprezen tijden van voorheen.. Het leven was er toch ook nú, het
onbluschbare leven, maar de oogen der menschen waren afgekeerd van de schoonheid
en zochten in de geheimenissen der natuur, die wel telkens dieper schachten opende,
maar wier grootste mysterie toch eeuwig.... mysterie zou blijven! Wellicht dat eens
de vermoeienis van het speuren, de erkenning van het ondoorgrondelijk geheim van
alle levenskrachten, de onbevredigdheid zouden brengen en eindelijk de vereering
opnieuw zouden wenden tot de verrukkingen van die goddelijke kracht, welke sinds
eeuwenheugenis de Schoonheid is genoemd. En Gijsbert wanhoopte niet, al mochten,
in de nu komende dagen, zijn omzwervingen door de museumzalen hem de klachten
van Maurice en de doodsche voldaanheid van den maire vaak opnieuw in de gedachten
brengen.
Weer wandelde hij met Ada door de avonden, nu de zon al vroeger zonk achter
de violette heuvelreeksen en enkele dorre bladeren verstoven in den wind. Ada bleef
vaak stilstaan, bukkend over de planten langs hun pad, terwijl Gijsbert stond te staren
naar de stille sluimering van het landschap. En op haar thuisweg bracht zij ze mede,
de wilde bloemen weer, zooals vroeger in de hollandsche weiden, maar ook kleine
onkruidjes, die zij uit de voegen van oude muren had losgemaakt. Dan, in het rustige
woonvertrek, waar de zware wanden elk geluid van buiten doofden en alleen door
een open venster de gedempte klanken uit de vallei oprezen, thuis, aan de groote
eikenhouten tafel tegenover elkaar gezeten, teekende zij die bloemen en planten na
tot rijke ornamenten voor hare borduursels. Intusschen was Gijsbert begonnen met
het schrijven eener studie over den geest der Middeleeuwen, dat vage begrip waar
ieder kunstenaar, ieder geleerde, eigen voorstellingen en droomen aan verbindt. Het
was hem een behoefte, eindelijk een klaar oordeel boven deze verwarring uit te laten
klinken, eindelijk de meeningen te schiften en zuivering te brengen onder veel
wanbegrip en onwetendheid. In Holland, waar immers de nalatenschap der
Middeleeuwen zoo goed als vernietigd was, in Holland meer dan elders werden in
dagbladen en tijdschriften de zonderlingste uitspraken over dien grooten tijd gedrukt,
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en al voelde Gijsbert zelf niet meer de blinde overgave van vroeger aan die oude
cultuurvormen, al besefte hij voortdurend klaarder dat ook latere tijden een
onvergankelijke schoonheid hadden voortgebracht, toch wilde hij - en wellicht juist
óm die kentering welke in hem gebeurde - al zijn liefde nu uitzeggen in een hymne
van
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proza, die niet in pralende woordklanken en vage droomerij zou verijlen als nevelen
in de morgenlucht, maar op den hechten grondslag van weloverwogen kennis moest
worden opgebouwd. En zoo arbeidde hij, avond aan avond, en zag vaak op naar
Ada's gelaat tegenover hem, onder hare oogen de rythmen der zinnen sterker voelend
rijzen, terwijl hij de verten en diepten van zijn meeningen en zijn weten steeds klaarder
overzag. Hij bestreed de dwaasheid dier lieden, geleerden zelfs, in zijn vaderland,
die nog altijd schreven en redevoerden van ‘den nacht der Middeleeuwen’, ‘de duistere
Middeleeuwen’, nu nog, in den aanvang der twintigste eeuw, alsof niet reeds vijftig
jaren van archeologisch onderzoek den geweldigen lichtgloed dier tijden had doen
opstralen voor onzen laten verzwakten blik. Hij toonde de kleinheid der geesten van
zijn tijd, die in waanwijze zelfgenoegzaamheid stamelden van de ‘naïeveteit der
Middeleuwers’, dier ‘onbewusten van eigen grootheid’. Tegenover al die vage
woorden stelde Gijsbert den zin der termen vast, bepaalde hij, naar tijd en plaats, de
politiek- en cultuurhistorische grenzen dier vele anders-geaarde tijden en volken
omvattende ‘Middeleeuwen’, wees hij op de beperktheid van het twintigst' eeuwsch
vermogen om een verdwenen wereld te kennen, te begrijpen, om hare aandoeningen,
verheffingen en geloof nog eens in de verbeelding te doorleven.... Hij sprak van den
liefdevollen en scherpzinnigen arbeid der Fransche archeologen en bouwmeesters,
van den geest waarin zij de oude werken zagen. Hij omschreef de zielsgesteldheid
der levende kunstenaars, die van de Middeleeuwen zongen of verhaalden in hun
klanken, soms sterk en hartstochtelijk-beeldend, maar vaker nog in een vloed van
weeïg zoete rijmen; hij sprak van de schilders, die opnieuw in kleuren de
Middeleeuwen trachtten te naderen; hij vond eindelijk de woorden van bewondering
voor zijn ouden leermeester, woorden waar hij lang reeds naar gezocht had, - want
diens arbeid zag hij als het hoogst gestegen in de extatische sferen der twaalfde en
dertiende eeuw en tegelijk het diepst doordrongen van hun vroomheid en kracht; hij wees op de romantiek van zoo verschillenden aard bij de levende scheppende
schrijvers, die niet, gelijk de schilder, met jeugdherinneringen de Middeleeuwen
waren genaderd, maar hen van verre zagen in hun schoonen schijn, niet in hun wezen.
Hij voelde: dit alles was tegelijk voor hemzelven een afscheid, een laatste groet,....
hij zou, met een klaarder-ziende liefde voor die oude tijden in zich, nu tot latere
geslachten zijn aandacht wenden, de eewige schoonheid ook daar vinden en leeren
beminnen als een nieuwe kracht voor eigen leven.
***
Op een avond vroeg Ada hem waarom hij nooit meer liederen schreef voor haar,
waarom zijn liefde, die zij toch sterk wist, hem niet meer de woorden voorzong, op
wier rythmen hij haar in vroegere jaren, van verre, van eenzame zwerftochten, zijn
groetenis zond....
‘Nu heb ik je bij mij, voor goed, voor ons leven!’ was zijn antwoord. ‘Of het
daardoor komt dat de plotselinge lyrische drang niet meer verschijnt,.... ik weet het
niet. Ik heb de heftige verlangens, de ontstellende verrukkingen niet meer, die het
verlatenzijn mij bracht. Er is nu een zekerheid van bezit, een hooge gouden gesteldheid
van gemoed,.... de angsten en begeerten en extases konden niet tot den dood toe
duren!.... Is het misschien als van den vogel, die in de lente zingt van verlangen in
zijn eenzaamheid, maar na het verwerven van zijn geluk zwijgt?.... Niet uit armoede,
o vooral niet uit gemis aan sterke liefde, maar omdat de innerlijke noodzakelijkheid,
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de angstige bewogenheid eindelijk tot rust kwam.... zou het zoo niet in mij zijn,
Ada?’
‘'t Kan zijn,.... ik waag er geen oordeel over,’ zeide zij. ‘Maar je weet van vroeger
hoe bang ik ben dat de “verheven rust” ooit een alledaagsche gemoedelijke
tevredenheid blijken zou!’
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‘Neen!’ hernam Gijsbert; ‘liefste, dat kan niet! Maar je weet immers hoe lief ik je
heb,.... mijn leven zelf zegt het je toch.. Hoe zou diezelfde onstuimige drang van
vroeger, toen het hevige verlangen sprak, nu nog recht van bestaan hebben?’
‘Ook het verworven geluk en de stille rust zijn het bezingen waardig,’ zei Ada.
‘Gijs, je bent geen lyrische natuur,.... ik zeg het niet als verwijt,.... ik zei het immers
jaren geleden al, wanneer we over schilderen spraken. Maar je zult je weg wel
vinden,.... er is meer dan de onstuimige lyriek alleen! En heerlijker zóó, dan alleen
lyrisch gestemd te zijn en telkens de behoefte aan nieuwe prikkels te voelen, telkens
nieuwe liefde te zoeken, nieuwe bron van ontroering en schoonheidsontwaken, en
de oude banden te voelen versterven en ontbinden....’
Toen zette zij zich naast hem in de vensterbank, haren arm slaande rond zijn hals,
om wat er aan pijnlijkheid in haar woorden was te verzachten. Zij had hem immers
zoo lief, zij die zelve zich onmachtig voelde tot eenige daad van schoonheid, hem
op wien zij heimelijk trotsch was en in wiens leven zij geloofde met ál warmer kracht.
***
Dienzelfden avond, toen zij vroeg ter ruste was gegaan, trad Gijsbert den grooten
kloostertuin binnen. Hij had, met Ada zittend in de vensternis der huiskamer, de bijna
volle maan zien opkomen boven de oostelijke heuvelen, achter het donkere floers
der populieren, zoodat hij in den hof de schoone schemering van den maannacht kon
verwachten.
Op een der steenen banken aan den westelijken muur der kloostergang zette hij
zich, in een wollen plaid gehuld tegen de kilte van den Septembernacht. Hij dacht
er aan, hoe het bijna een jaar geleden was dat hij Ada hier bracht, in de vreemde
woning van het vreemde land, en hoe ook toen die stille maanlamp hing boven de
goudnevelen van het sluimerend landschap.
Daar rees nu weer het wondere licht, achter de kruislaan van den hof, boven het
donkere leiendak. Goud-witte nachtdampen omsluierden het, maar hoog boven de
toppen der boomen was de diepte des hemels, het peillooze sombere blauw. En
langzaam kwam de wondere glans toen uit de nevelen stijgen, in hare doodsche
eenzaamheid. Ook Ada zag het misschien, uit haar venster op het oosten, want Gijsbert
wist dat zij vaak slaaploos lag, lezend bij de vlam der kaars, en nu zou ook zij wel
liggen staren naar dat droeve licht. Hij hoorde den wind door de boomtoppen ruischen
en dacht dan weer hoe dierbaar hem de nabijheid der liefste was, hoe wonderlijk het
lot hen gevoerd had naar dit heerlijke land, tusschen een pracht die zij in hun
kindergesprekken zelfs niet hadden vermoed.
Hooger steeg het licht in den nachthemel op en de leien schubben van het oude
dak glansden zilverblauw onder de stille stralen. Door het gebladerte glinsterden
blanke plekken, gouden vonken van den maangloed, witte schichten die verdwenen
in schaduw, als de wind het zwarte loover sterker bewoog en de duisternis weer
schoof over de paden der eenzame wildernis. De toppen van rondbogen, de grillige
monsterwereld van zware kapiteelen ging langzaam verschijnen in den bleeken glans.
En het was of ook de geuren van den herfsttuin dringender aanwoeien op de
fluisterende koelten, geur van bloemen die verwelkten tusschen het hooge gras, geur
van stervend gebladerte en vochtigen grond. Zoo stil was de nacht rondom, dat, als
de wind zachter ging door het loover, de ruisching der rivier uit de diepte hoorbaar
werd.
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Gijsbert had het hoofd gebogen, luisterend naar de onzichtbare stemmen van den
nacht. En toen hij even de oogen sloot, den zwaar-geurenden windadem koel voelend
langs zijn gelaat, zag hij zich-zelven aan een tweesprong rusten en twee gestalten,
die hij ook zich-zelven wist, op de scheidende paden voortgaan, maar de eene
vergezeld van een vrouw. Het was de tweesprong
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dien hij nu achter zich had in zijn leven, waar Ada richting gaf en verder wees. Die
eene weg, dalend naar onzekere donkerheden, waarheen droevig-gebogen de eenzame
figuur voortschreed,.... het had zijn leven kunnen zijn, als hij verstoken was gebleven
van de schoonheid der liefde; verschrompeld zou de ziel zijn geworden, zonloos en
treurig verkwijnend. Was het wellicht zijn oude zelf dat daar verder ging, met de
oude teleurstellingen en smarten, de oude zelfzucht en onstuimige begeerten als
koude sintels nu in het hart?.... Maar op den anderen weg, stijgend naar onzichtbare
verten, goud-blank als de nevelen die hij straks gezien had onder het klimmend licht
der maan, traden de twee gestalten voort, arm-omstrengeld, langzaam ook, niet van
vermoeidheid maar van het dralen dat gelieven doen. Hooge monumenten stonden
als verre droomen voor hunnen blik, de heerlijkheden die zij gezien hadden, die zij
wellicht nog zouden zien.
Hij hief het hoofd en opende de oogen naar den ouden gevel die de schoonheid
zijner liefste verborg. Zou eindelijk de slaap haar hebben verwonnen, of zou zij nog
over de maanlichte landen staren, zouden droevige peinzingen haar ontrusten,
peinzingen over hun leven dat wellicht niet zóó stralend opging als zijn vluchtig
visioen het had getoond,.... want was niet altijd nog de vrees in haar voor de doodende
kracht van het verleden, dat ons verstikken kon onder het ontzaglijk wicht zijner
grootheid?....
Maar was die grootheid dan onbezield, zooals zíj dacht, zooals híj niet gelooven
kon? O, hij moest de sluimerende ziel van het groote verleden wekken in een anderen
dageraad, hij moest aan de doellooze pracht, die in de gevangenis zijner museumzalen
ter prooi lag van dorre verzamelgeesten, een nieuwe bestemming geven in den
nieuwen tijd, zoodat de schoone dingen niet meer als mummies rustten in hun graf,
waarvan hij zelf de onbewuste hoeder geweest was, maar nu zouden herrijzen onder
de warmte zijner liefde, bloeiend als deelen, zoo niet van het leven des volks, dan
toch van hun beider bestaan. Immers, eens was die schoonheid de verheuging en
verheerlijking van vorsten en vorstinnen,.... en waarom dan nu niet een levende tooi
rondom haar die hij liefhad als zijn toeverlaat in alle smarten en vreugden, al jaren
lang?
Hij schouwde het plotseling voor zich, opstarend naar de vensters, wier ranke
zuiltjes en togen praalden in de schemering van het al hooger en al blanker maanlicht.
Daar achter de kleine donkere ruitjes lagen de zeldzame gewaden, weefsels met
wonderlijke gestalten van dier en plant, borduursels van kleuren als een weelderig
herfstwoud, kantwerken rijk en broos als de draden van het mos op een ouden
vochtigen steen. Daar lagen de gouden kleinoodiën, gespen en haarbanden, schoeisels
en ketens, door edelvrouwen gedragen, door koninginnen, wier namen nog
voortklonken in menige oude fabliau. Hij schouwde het plotseling voor zich, al die
praal ter wille van hen beiden, geen doode verzameling, maar levende tooi voor twee
levende minnende wezens, die de schoonheid zochten in alle dingen des levens, in
het zielsbestaan en in alle uiterlijkheden. Wat deerden hem dan de schrale geesten
der knagende archeologen, die niets, niets, niets zouden begrijpen van zijn dorst naar
de levende schoonheid! O, indien zij ooit zouden weten wat hij nu wilde doen....
Gijsbert stond op, uit de mijmering weg, in een klaarder bewustzijn van wat er in
en om hem ademde en smachtte. En terwijl hij voorttrad onder de zware cypressen
voelde hij zich een koning,.... maar meer dan deze: een eenzaam machtig man die
zijn wereld ver van de menigte bezat en de erfenis zijner vaderen met den bloei van
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eigen jeugd tot een ongekende schoonheid tezamen schiep. Schoonheid, schoonheid
voor haar en voor mij! jubelde het in hem,.. wonder van schoonheid, door geen
sterveling ooit omschreven, want haar grenzen
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zijn vervluchtigd in de oneindigheid,.... heerlijkste openbaring der goddelijkheid,..
schoonheid voor haar, schoonheid zooals geen levende vorstin ooit rondom zich had!
Hij stamelde, terwijl hij de wenteltrap besteeg, halfluid, in de verrukking zijner
liefde, en uit de zalenreeksen achter den zwarten muur voelde hij de stralen der
ontwaakte schoonheid uit al de vorstelijke kleinoodiën, uit al de statige gobelins, uit
al de gouden crucifixen en Madonna-oogen beven door de duisternis, overglanzen
de ivoren glinstering der maan onder het enge trapgewelf en zijn hart omgeven,
luistervol, met een onvervreemdbare kracht, met de warmte van een durend geluk.
Hij trad de slaapkamer binnen. Ada lag nog lezend, bij de trillende kaarsvlam,
maar zij zag nu op, zonder verwondering:
‘Ik kon niet slapen,’ sprak zij met een glimlach, alsof zij zich verontschuldigen
wilde; ‘de maan scheen zoo hel naar binnen en het was te mooi om 't gordijn er voor
te schuiven. En jij, heb je zoo lang gewandeld?’
Zwijgend knielde hij bij haar neer. Over de donkerblonde haren, warrig-fijn rond
het voorhoofd, over haar blank en rustig gelaat, steunend in de hand, scheen de
rossig-gouden kaarsgloed. Maar de bleeke schemer der maan lag over het witte bed,
over de bladen van het boek dat daar open was gebleven. Nog wachtte de lach om
haren mond, terwijl zij hem aanzag, liefdevol, en hare oogen weer vroegen wat er
met hem gebeurd was, wat er in hem bewoog.
Toen sprak hij zacht, maar met de sterkte van het onafwendbare in zijn stem: ‘Ga
nu mee, Ada,.... het is eindelijk tijd voor je! Nu weet ik waarom je niet eerder kon.
Maar het uur is gekomen waarop je gewacht hebt, onbewust misschien. Ik zag het
nu ik in den tuin zat,.... je moet mee, de dingen wachten je, om je te ontvangen,.. ze
leven nu voor jou,.... ze zijn herleefd, hun slaap is uit voor goed....
Hij nam haar hand en kuste ze, herhalend met smeekenden drang: ‘Kom nu, Ada,
kom nu,.... het is nu mooi tusschen de oude dingen,.... de maan schijnt door de
vensters,.... het is er licht,.... kom nu mee.’
Zwijgend, glimlachend nog, rees zij langzaam uit haar rustende houding, stond in
het slanke witte nachtkleed voor het bed, terwijl hare oogen hem toelachten. Zij sloeg
een langen mantel om.
‘Kan het zóó?’ vroeg zij fluisterend.
Hij antwoordde niet, maar ook zelf glimlachend nu hij zag dat zij hem begreep,
nam hij hare hand en leidde haar de wenteltrap af, de kloostergang door, naar den
verwilderden hof. Een donkere wolk dreef onder de maan, met zilveren rand. Zij
gingen heel langzaam, gearmd nu, in de traag-bewegende schaduwen der cypressen,
en Ada's oogen zagen dankbaar-verwonderd op naar den koel-blauwen nacht, naar
het geheimvol bladerenduister dat over hunne hoofden welfde, naar de schemer-grijze
muren der oude abdij.
‘Hier was het,’ sprak hij met gedempte stem, vreezend dat zijn geluid zou uitgaan
boven de fluisterende stroomen van den nachtwind.’ Hier was het, dat ik het zag,....
alles leeft voor jou! De schoonheid is overal hier,.... bewonder ze,.... op de grafzerken
daar tegen den klimopmuur, in de wonderlijke beelden der kapiteelen, daarboven in
de wolken, ginds op de bemoste leien, ze is overal,.... ga mee, Ada, ze is overal voor
jou, in al die zalen,.... wij maken haar levend weer voor ons zelf, wij nemen haar in
bezit voor ons zelf, wij kronen ons zelf met haar. Dat wil de schoonheid,.... zij wil
veroverd zijn en gewekt worden uit den slaap waarin zij verzinkt, als zij aan zich-zelve
alleen is overgelaten,.... maar voor wie haar heeft veroverd en gewekt leeft zij eeuwig!’
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En terwijl hij haar verder leidde, door het poortje met de Romaansche kronkeldieren
en duistere symbolen, naar de eerste zaal, vervolgde hij: ‘Voor ons hebben zij
gearbeid, tijden en volken! Zij hebben gearbeid voor wie hun heerlijke scheppingen
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weet te nemen als een stralend licht voor zich-zelven. Maar dat licht straalt alleen
voor wiens ziel zelf bloeiend en stralend is, koninklijk is, en geen slavenbegeerten
kent! De wroetende geleerden, wier ziel dood was of dood is gegaan binnen de enge
wanden van het zoeken en ordenen, zij zijn de dienstknechten, de onvrijen, de
overheerschten, die het goddelijk gelaat der schoonheid nooit hebben gezien. Zij
hebben aan haar schoeisel en haar gewaden namen gegeven, ze wellicht hersteld en
voor ondergang behoed, maar haar levende ziel hebben zij nimmer door eigen wezen
voelen sidderen.
De kunstenaars zijn de vrijen, de heerschenden, de ontroerde minnaars, die naar
de oogen der schoonheid staren als in oneindige hemelen. Zij zijn ook de
geweldenaars, de roovers, die de schoonheid tot zich nemen waar zij haar zien, maar
die tegelijk de geroofde op den troon hunner diepste vereering zetten.’
‘Dienstknecht en minnaar beiden zijn, dat is het schoonste dus!’ zei Ada, zijne
hand zacht drukkend in de hare.
Zij waren in de zaal der celtisch-romeinsche vondsten. De schemering van den
maannacht, zilverblauw daarbuiten achter de loodvensters, glansde over de
altaarsteenen, over de verminkte figuurtjes der heidensche goden, over de vazen en
bronzen sieraden. Ada stond bij het tenger beeldje eener celtische godin, wier gelaat
onherkenbaar geschonden was; maar in de gestalte, omhuld door streng-geplooid
gewaad, in de houding die een vorstelijken trots nog toonde, voelde Ada de
schoonheid uit dien verren onzekeren tijd, de schoonheid der bezieling, die uit de
handen en den blik van den onbekenden kunstenaar in den grauwen steen van dit
beeldje voer. Onder den stillen adem van den nacht, bij het geruisch van wateren en
wind-bewogen boomen, leefde weer de ziel der oude schoonheid voor haar, kon zij
weer bewonderen en de schepping van een verganen tijd als niet verloren, niet
waardeloos zien.
Zij traden verder, langs de merovingische en karolingische beeldhouwwerken,
kronen, wapenen, naar den weelderiger bloei der twaalfde en dertiende eeuw. Er
was, aan de zijde van den grooten binnenhof, een zelden geopende torenkamer. waar
zware gothische kastdeuren een verbleekte vorstinnengarderobe verborgen. In een
kleinen gouden schrijn lagen de edelsteenen, gestolde druppelen bloed, hemelblauw,
zeegroen, lichtende wezens schijnend in den droomglans der maan. Gijsbert nam het
gaafste der oude gewaden en legde het voor Ada neer. Toen ontknoopte hij haren
mantel en met een glimlach begrijpend opeens liet zij hem begaan. Over haar
nachtkleed hing hij de goud-en-groen-doorweven pracht, waarop de oogen van
Fransche koningen en hovelingen hadden gerust, eerbiedig of begeerig of vreezend.
Aan hare voeten pasten de kleine muilen, eens wellicht door de handen van een
minnaar losgemaakt voor het vorstelijk ledekant. Hij legde een band rond haar
vlechten en kuste haar voorhoofd, toen de groote smaragd van den diadeem daar
fonkelde als een eenzame wonder-ster. Om de blanke ronding van haren hals hing
hij een gouden ketting, waarvan elke schakel een kunstwerk was vol hoogen zin. Hij
gespte haar een gordel om, die het gewaad sierlijker deed vallen en de levende lijnen
van haar lichaam trotscher bewegen.
Toen ging hij haar voor naar de groote zaal, het oude refectorium der abdij. De
ernst en strenge kracht van den romaanschen bouw, begeleid door luchtiger sculptuur,
de wereldsche en demonische tafereelen waartegen Sint Bernardus in heilige woede
zijn epistelen schreef, al de oude harmonische vormen welfden nog rondom de
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donkereikenhouten meubels, den disch, de kasten, de zware zetels. Maar de
somberheid der monniken was vervangen door een statige weelde. De muren straalden
van de doffe pracht der gothische tapijten, beelden van lustige jacht onder zomersche
boomen; op de tafels en schrapraaien vonkten gouden
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reliquieën, wereldsche en gewijde, in den witten schemer die door de boogvensters
afglansde uit het al klaarder stijgend licht van den maannacht.
Gijsbert bracht Ada naar den hoogsten der zetels en zette zich op een bankje aan
hare voeten. Hij zag op naar haar aandachtig rondschouwend gelaat, en toen zij
eindelijk het hoofd tot hem boog, sprak hij:
‘Wat verstrooid was, mijn liefste, bezitten wij bijeen. Wij zijn rijker dan de oude
vorsten en gelukkiger dan de levende. Niemand weet ons geluk en onzen rijkdom.
Wat na een korte schittering eeuwen lang dood was, is onder onze liefde herleefd,..
het is voor jon, Ada! Schoonheid alleen mag om je zijn,.... en zie, zelf ben je nu
mooier dan de trotsche koninginnen op de oude gobelins, mooier dan de beelden van
Chartres, o mijn wereld! Want die leven in een ander bestaan, maar jij leeft voor mij!
Je oogen glanzen voor mij, je mond kust mij, je haren en zachte handen streelen mij!
Dit is het wonder van het nu, heerlijker maar raadseliger dan het wonder van het
verleden....’
Toen sprak zij opeens, met de lichte ironie die hem aan vroeger jaren deed denken:
‘En, Gijs, is er dan ook niet het wonder, het donkere geheim van de toekomst?....’
‘Neen!’ zei hij wild, zijn arm om haar slaande; ‘niet denken aan de toekomst! Ons
vergeten in het heden, bedwelmen in de schoonheid die is! Ach, Ada, ga niet de oude
zware gedachten voeden,.... ga mee dan, verder! De zaal is nog te somber en het licht
hier te kil....’
Weer nam hij haar mede door een kruisgang. Helder klateren was daar ergens, in
het opene, in het blauwe zilver van den nacht. Zij traden buiten, onder een kleine
portiek. De vijver lag glinsterend voor hen, met trage rimpelingen onder het hooge
maanlicht. Het scheen een peillooze blauwgroene diepte tusschen de grijze muren
rondom en ook de nachtstilte werd grondeloos, toen de beide geliefden zwijgend
neerzaten op de bank der portiek, naar de parelende klatering luisterend, die gestadig,
melancholisch en eentonig als priesterzang uit het verre choor eener kathedraal,
neerviel op den klaren vijverspiegel.
Zij zaten dicht tegen elkander, in elkaars warmte bescherming zoekend voor de
kilte die uit de groene schemering opsteeg. Gijsbert had den wollen plaid om Ada
heen geslagen en in zijn arm rustend had zij het blonde hoofd met den glanzenden
smaragd op zijn schouder gelegd. Maar hare oogen bleven wijd-geopend, om de
schoonheid van den nacht niet te verliezen.
‘Liefste, hier is het heerlijk,’ fluisterde zij met een dankbaren glimlach. ‘Hier is
de schoonheid koninklijk.... maar 't is een schoonheid voor ons alleen.... Heb je het
voor mij zoo mooi gemaakt?’
Toen vertelde hij haar van de wildernis die hier was tusschen de groen-bemoste
muren, van de oude linde door wier bladeren geen zomerzon ooit drong op den
vochtigen grond, en hoe hij steeds verlangd had de dingen zóó mooi te maken, dat
ook zij er rustig zou kunnen dwalen, dat geen somberheid haar overviel, dat de
schoonheid licht zou zijn en geen droeve mijmering wekkend.
‘En toch heb ik zoo lang niet gewild,’ zeide zij. ‘Wat ben ik wreed voor je geweest,
Gijs....’
Hij antwoordde, haar vaster tegen zich drukkend en kussend den liefdevollen
glimlach van haar mond: ‘Ik kon licht geduldig zijn, want ik wist wel dat je eens zou
komen te midden van de schoonheid die je wachtte. Mijn koningin! Als zíj ons konden
zien, allen die hier geleefd hebben, allen die de oude gewaden droegen, die in hun
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kasteelen de tapijten bewonderden en pronkten met de kronen en gouden ketens,....
allen ook die nu slapen, onze verre vrienden, de goede geleerden, de priesters daar
in het bisschopspaleis,.... hoe zouden zíj ons aanzien? Als monsters, als krankzinnigen,
als schenners misschien wel van het verledensgraf!.... Maar zij zouden de verrukking
om de schoon-
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heid, het geluk van onze liefde niet zien,.. zij zouden dit alles niet gegrijpen!’
‘Denk niet aan anderen,’ zei Ada. ‘Waarom komt die gedachte aan de wereld
buiten ons in je op, als een uiting van moeilijk verholen trots....’
‘Ik zie in den afgrond naast mij, om te beseffen op welke heerlijke hoogten ik
leef,’ was zijn antwoord.
Zij huiverde. IJle nevels gleden door de schemerlucht boven het groene water.
Ver weg, ergens in een volksbuurt van het stadje, kraaide een haan en uit de diepte
van het rivierdal echoode een antwoord.
‘'t Wordt te koud, Gijs, we moeten nog wat rusten gaan,’ sprak zij opstaande uit
zijn liefkoozing.
Langzaam gingen zij de zalen weer door. En nog eens zeide hij, trotsch haar
wijzend op de pracht der oude kunst: ‘Onze rijkdom, Ada! ons paleis, onze
schoonheid! Wij hebben haar veroverd en gewekt....’
‘Maar het is geen levensbezit,.... wij hebben haar alleen in den nacht!’ antwoordde
zij, droevig glimlachend weer, terwijl hij de deur van het museum achter hen sloot.

VI
Al vroeg den volgenden morgen, terwijl Ada nog sliep, bracht hij de oude gewaden
en kleinoodiën terug naar het toren-kamertje.
‘In hun graf!’ sprak hij zacht bij zichzelven. ‘Zij heeft gelijk,.... wij bezitten hen
alleen in den nacht.... In den nacht leven zij, maar onder het licht van den dag zijn
zij onbezield en de oudheid-hyena's komen snuiven langs hun graven. Het is geen
levensbezit! Neen, zoo is het leven niet. Het waren schimmen,.... de wonderlijke
nacht was een droom,.... wij leefden weg uit de menschheid,.... wij speelden een
schoon tooneelspel voor ons zelf. In den nacht waren wij koning en koningin in het
heerlijk paleis, maar de dag.... wat brengt díe ons weer?
En toch, de eenzame hooge verrukking was geen ijle damp,.... zij was een
werkelijkheid der ziel. Echter had zij de ziel niet verzadigd,.... die dorstte naar meer!
Maar waarheen, naar welke ongekende hoogten?’
Hij wist het niet. Hij voelde alleen, dat hun nachtelijk tooneelspel hetzelfde
levensdilettantisme was, waarvan Maurice hem eens had gesproken op hun Weensche
reis.
In den grooten hof vloeide de lichte mist van den Septembermorgen over de al
herfstelijke struiken en wingerdbladeren. Dauwdruppels parelden op de verwilderde
halmen van het gras. 't Hoofd gebogen ging Gijsbert over het groene pad, maar toen
de zonneflikkering uit een dier droppen zijn dwalenden blik trof, schrok hij uit zijn
mijmering op en werd de lieflijkheid van den jongen dag gewaar met een siddering
van onverwachte blijdschap.
‘Ook dit is mooi, verrukkend mooi,’ fluisterde hij. ‘Ja, wij moeten leven in den
dag!’
Toen plukte hij een tuil asters en anjelieren, nam in de bibliotheek een boek en
ging terug naar de slaapkamer. Voorzichtig, zonder geruisch, zette hij de bloemen
in een tinnen beker; hij wilde dat Ada's oogen, straks ontwakend, door die
morgenpracht van den herfst het eerst werden begroet. In de vensternis, in den gouden
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zonnedamp, zette hij zich en las, terwijl zijn gelaat zich telkens keerde naar het bed,
waar het geliefde blonde hoofd nog te sluimeren lag.
***
Ook dien avond nam hij het boek op en las haar voor, terwijl zij borduurde. Het
was de tweede maal dat hij zich liet meevoeren op dien stroom van Nietzsche's
grooten stijl: ‘Vom Nutzen und Nachtheil der Historie für das Leben;’ maar voor
Ada waren de verrassende gedachten, de melodieënrijke volzinnen nieuw. Vaak
zagen zij elkander aan, als de golving der zware woorden hoog hen opnam, terwijl,
met de tragische gromming van een oceaan, diep onder de trotsche deining een
ontzaglijk leed
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scheen te klagen. Maar de schoonheid dier eenzaam-lijdende dichterziel deed hen
naar elkaar opzien in geluk vol weemoed.
Zij lazen vele avonden daarna. Het werd een verheldering voor hen beiden, een
gezamenlijk stijgen, ook waar zij zich verzetten tegen de orakelen van den
hartstochtelijken wijsgeer. Neen, het geluk werd niet tot geluk door het kunnen
vergeten, door het vermogen, een korten tijd onhistorisch te gevoelen. Beiden dachten
zij terug aan hun wandeling door de Hollandsche duinen, toen zij, na uren van
verrukking en liefde, de oude hoeve terugzagen en het moeilijk verleden de
herinnering binnenkwam. Maar Ada had gezegd: niet vergeten, maar beheerschen!
O, er waren wel oogenblikken van bedwelming, van brandend geluk, en dan was er
geen gedachtenis aan het verleden, geen hoop op de toekomst. Echter, het
gestadig-glanzende geluk was anders, bedwelmde niet maar verhelderde; het overzag
uit stijgende hoogte de diepere verledensjaren, beheerschend en vertrouwend, prijzend
het leven als een goddelijk groeiend wonder.
Ook Ada voelde dat het historisch zien, 't zij van eigen verleden, 't zij van de
eeuwen der menschheid, schoon kon zijn, een oorsprong van gouden ontroering.
Maar zonder liefde voor het zijnde, zonder begeerten naar de toekomst, kon die klare
bron niet vloeien. Denkend aan den maire, glimlachten zij elkander toe bij de woorden:
‘Es gibt einen Grad von Schlaflosigkeit, von Wiederkäuen, von historischem Sinne,
bei dem das Lebendige zu Schaden kommt und zuletzt zu Grunde geht, sei es nun
ein Mensch oder ein Volk oder eine Cultur’.
Dit begrepen zij: een horizont moest er zijn rondom hun levenstop. Hoe sterker
wortels de innigste natuur van een mensch bezat, des te meer zou hij van het verleden
zich veroveren; vreemd en eigen verleden zou hij in zich opnemen en tot eigen
levensbloed maken. ‘Das was eine solche Natur nicht bezwingt, weiss sie zu
vergessen; es ist nicht mehr da, der Horizont ist geschlossen und ganz, und nichts
vermag daran zu erinnern, dass es noch jenseits desselben Menschen, Leidenschaften,
Lehren, Zwecke giebt.’
Ja, het leven moest sterker zijn dan de historie. Gijsbert zag de gevaren, die hem
bedreigd hadden bij zijn diepe vereering voor het verleden. De historie had hem
kunnen overweldigen, onder haar massa begraven en verstikken. Hij had haar wellicht
niet meer aanschouwd als de openbaring van het menschelijk leven, als een leerschool
voor wie zelf wil streven, voor hem die ‘Vorbilder, Lehrer, Tröster braucht und sie
unter seinen Genossen und in der Gegenwart nicht zu finden vermag’; maar hij had
wellicht haar gezien als souvereine zuivere wetenschap, en dan.... ware zij een
afsluiting van het leven geworden, een afrekening voor de menschheid, krachtloos
en zielloos.
Maar hij wist - en Ada voelde het in de ontroering zijner lezende stem - dat het
leven in hem sterker was dan de historie, dat hij de gevaren voorbij was gegaan door
de reddende kracht van het liefhebbend hart. Hij zag nu wat het doel der menschheid
was,.... anders dan Maurice in hun laatste gesprek had geoordeeld,.... niet een generatie
die sybaritisch genieten zou van de vruchten der vroegere eeuwen - zou niet ieder
geslacht voor zich het doel des levens opeischen? - noch een kaste van geleerden,
den mensch van nu den topsteen achtend op de pyramide van het wereldproces: ‘wir
sind am Ziele, wir sind das Ziel, wir sind die vollendete Natur’; noch ook de
romantische droomers van het vergane. Want allen waren zij verblind en zelfzuchtig,
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allen waren zij een einde, niet in vruchtdragenden bloei, maar geknakt, of verdord,
of kunstmatig gekweekt tot onvruchtbare schoonheid.
Neen, niet in een tijdperk lag het doel der wereld; ‘das Ziel der Menschheit kann
nicht am Ende liegen, sondern nur in ihren höchsten Exemplaren’.
***
(Slot volgt.)
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Jaloezie,
door Emma van Burg.
Julie had opgeredderd in haar kamertje. Nu lag er een mooi kleed over de tafel, al
de anders rondslingerende slordig-ongebonden boeken, de blauwe cahiers met witte
etiquetten waren zoolang op een stapeltje voor in de kast weggelegd, de inkt en de
penhouders in 't bureautje geborgen, en dat afgesloten. Julie nam, voldaan nu, de
vaas met bloemen van haar lessenaar, en zette die, even zoekend, schattend met 't
oog, juist midden op de tafel. Ze ging zitten, in haar makkelijken rieten stoel waarin
je heel ver achterover kon leunen, om te kijken naar die bloemen, enkel te genieten
van die bloemen. 't Waren donkere geurlooze lelies, tegen een bruine-beuken-tak
met bladeren breeduit er achter; onder en boven en tusschen de bloemen glinsterden
pittig-vroolijk de gladde bruine blaadjes. Julie keek met een verteederden blik naar
die bloemen, in groeiend genotvol gevoel van weelde. Gisteren had zij ze gekocht,
gelukkig-verheugd omdat zij de kamer daarmee iets feestelijks zou geven als Otto
kwam.
't Was vijf minuten over elven. Elf uur, kwart over elf zou hij er zijn had hij gezegd.
Julie ging met een handwerkje voor het raam zitten. Ze werd al onrustig, maar wou
voor zichzelf voornaam dat gevoel negeeren. Natuurlijk kwam hij wel, 't was immers
nog geen kwart.
De wijzer draaide naar half twaalf, zonder-ophouden-snel de eene minuut na de
andere. Julie handwerkte nog, met haar gezicht gedwongen tot gewone kalmte, maar
haar vingers beefden. Ze begon zich al met geweld den dag voor te stellen zonder
hem, trachtte vast zich goed te houden bij de harde teleur stelling. Hij was wel eens
meer niet gekomen: zijn moeder had soms benauwdheden, en dan maakte ze zich
als een van haar kinderen uitging zenuwachtig dat zij plotseling zou komen te sterven
als hij er niet bij was.
Iedereen vond het vanzelfsprekend dat Otto voordat hij naar Indië ging nog zooveel
mogelijk bleef bij zijn ziekelijke moeder die hij wel niet meer terug zou zien. Maar
nu besefte Julie ineens: waarom moest zij, zijn meisje, altijd in de tweede plaats
komen? Kon hij voor haar dan nooit iets verzetten?
Hij kwam om den hoek van de straat. En alles was vergeten: ze liep gauw naar de
voordeur en begroette hem uitbundig, met een blij gezicht. En in verrukte bewondering
drentelde ze om hem heen, hielp hem zijn fiets naar binnen halen en in de vestibule
tegen den wand zetten.
Je moet me maar niet kwalijk nemen dat ik wat laat ben, zei hij. ‘Ik ben nog even
een kerel achterop gerejen die met een kar bloemen liep te venten - ik wou een paar
rozen voor je meebrengen.’ Hij gaf ze haar, tegelijk, als plagend, haar zoenend. Zij,
met een kleur van vreugde, zag verrukt naar de teergele bloemen. Ze liep naar binnen
en liet ze kijken aan haar tante en haar nichtje, gehaast-beredderig zoekend naar een
vaas.
Met hun tweeën waren ze in haar kamertje, en vertelden elkaar wat ze gedaan en
doorvoeld hadden, in die dagen dat ze elkander niet hadden gezien. Otto praatte druk
en gul-opgewekt zooals altijd - dolblij was hij dat hij zijn meisje weer zag, en telkens,
terwijl hij door de kamer ging, hield hij haar tegen en pakte haar beet, en wou een
zoen van haar hebben. Híj vertelde meest feiten, gaf een vermakelijk verslag van een
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bezoek dat hij bij iemand gebracht had, in verband met zijn betrekking in Indië. Maar
dan wou hij dat Julie in haar rieten stoel ging liggen, en luisterde naar een vers dat
hij gemaakt had. Met rustig-klankvolle stem las hij het voor - het was een sonnet,
geïnspireerd door een mooie verwilderde buitenplaats, waar ze samen waren geweest.
Ernstig en met liefde had hij het gedicht, en nu sprak hij, geestdriftig, over de natuur.
Hij had kleine reisjes gemaakt en daar intens van genoten, en nu haalde hij met een
glunder gezicht die
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herinneringen op, en maakte enthousiaste plannen om van alles te gaan zien met
Julie, als ze over land naar Genua gingen - ze zouden op hun gemak langs den Rijn
reizen, en een tijdje in Zwitserland blijven.
Heel levenslustig was hij - hij had voor alles belangstelling. Hij hield ervan om
lang met zijn meisje te discussieeren - zijn meeningen waren vaak te dogmatisch, te
conventioneel-idealistisch, en Julie kwam er telkens tegen op. Zijn naïef-oprecht
idealisme, zijn conversatie vol inhoud, hadden haar dadelijk tot hem aangetrokken.
Nu liep zij te zingen, terwijl zij naar boven ging om zich voor de koffie nog wat
op te knappen. Volkomen voldaan gelukkig, zelfs wat beschaamd was zij nu: ze had
neiging om alles wat verkeerd was en tegenliep vandaag te vergoelijken, zoo blij
was ze dat Otto toch gekomen was.
Aan de koffietafel zaten Otto en zij met Julie's tante en Greta, het zestienjarig
Hoogere Burgertje. Het gesprek ging vlot-levendig-oppervlakkig: eerst vragen naar
de gezondheid van Otto's moeder, toen een conversatie over reizen. Tante en Greta
maakten, zooals altijd, veel werk van Otto; ze vonden hem aardig en
gezellig-spraakzaam. Hij raakte in een gesprek met Tante over menschen die ze
allebei kenden - zoo echt op zijn gemak praatte hij. Maar Julie werd onrustig en wou
aldoor zijn attentie weer tot haarzelf trekken - opgeschroefd-opgewekt deed zij telkens
een haastige onnoodige vraag.
Greta vertelde van een tooneel op school, deed verhalen over leeraars en proefwerk.
Levendig-geïntresseerd sprak Otto erover door, en stootte Julie aan toen Greta iets
vertelde dat hij bizonder grappig vond. Maar Julie had dit alles al meer gehoord, en
vond het nu dood-vervelend en onbelangrijk. Ze werd er ongeduldig van dat Otto
Greta zoo au sérieux nam. Met een paar schamper-afdoende woorden weerlegde ze
haar nichtje, als iemand die niet wordt meegerekend. Toen voelde ze bij de anderen
lichte verbazing over haar bits optreden, en was wrevelig omdat ze zich zoo toonde
in Otto's bijzijn. Greta en zij waren juist altijd zoo bizonder innig met elkaar, en toen
hij als haar aanstaande bij hen aan huis komen zou, had zij er zich op verheugd dat
hij den prettigen toon in 't kleine gezin zoo sympathiek zou vinden.
Na de koffie gingen ze samen wandelen. En Julie voelde zich getroost-triomfant,
omdat ze nu toch met hun tweeën uitgingen, omdat dit háar alleen toekwam, en
niemand haar dít kon aftroggelen. Terwijl zij in de gang haar hoed opzette kwam
Greta aanslenteren en zei uitdagend iets tegen Otto. Die antwoordde, met ondeugende
optinteling in de oogen - toen: ‘pas op jij!’ Greta, schaterend, holde door de gangdeur
den tuin in. Hij haar achterna, joelend. Kort daarop kwam hij terug, warm, hijgend
en lachend. Greta en Tante verschenen weer in de gang, en hielden de deur open
voor Julie en Otto, onder veel druk plezierige-wandeling-wenschen, waar Otto, nog
even talmend, vroolijk op antwoordde.
Ziezoo, nou was de deur dan dicht. Ze liepen even stil naast elkaar. En Julie dacht
nijdig: nou moet hij zich wel met mij bemoeien. Ze voelde zich moe, door Otto en
haar drukke familie niet begrepen en genegeerd.
Hij praatte druk, onbevangen. Maar Julie ging gedrukt naast hem, vragend en met
hem meesprekend in zelfbeheersching. Zij was toch niet voor hem wat hij voor haar
was. Hij vond haar komst niet zoo iets om-niet-uit-te-spreken-heiligs - hij wou niet
't liefst alleen met haar zijn, zooals zij met hem - de banale praatjes van andere
menschen vond hij even belangrijk, ook veel belangrijker. Als anderen er bij waren
negeerde hij haar. En zij had hem zooveel gegeven - gezegd, wat zij anderen nooit
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gezegd had - ook hoeveel ze van hem hield, en, hoe blij ze was met zijn liefde. Maar
hij gaf er niet om. Hij zag op háar neer, en maakte van iederen vreemde dien hij
ontmoette dadelijk druk werk.
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‘We zullen aanstonds maar es even gaan zitten hé?’ zei hij toen ze in de duinen waren.
En zij: ‘best, hier dan maar, onder die denneboom?’ Ze vielen neer tegen een
duinhelling, in de schaduw van een wringerig-in-de-breedte-gegroeiden den op den
toprand. Zij strekte zich uit, met een weemoedig behagen in haar eenzaamheidsgevoel,
liet loom naalden tusschen haar vingers doorvallen. Hij werkte druk-levendig zoolang
tot hij gemakkelijk naar zijn zin lag, met zijn hoofd op haar schoot. Plagend gooide
hij haar met een denappel. Zij wierp terug, hoewel ze niet gestemd was voor die
aardigheid.
Hij sprak opgewekt-vroolijk over een keer dat zij hier gezeten hadden met het
clubje jongelui waarin ze elkaâr hadden leeren kennen. Hij lachte - zijn lach schalde
door de stille zomerlucht ritselend van heel teere geluidjes - over hun allemaal elkaar
gooien, toen ook, met denappels. Ze stonden tegenover elkander in twee partijen, en
raapten maar op en gooiden, dol. Julie had alleen op hem gemikt - ze had maar oogen
voor hem -, dat had hij best gemerkt, omdat hij er aldoor op lette. Dat was in dien
tijd toen hij nog zoo zwaartillend liep te twijfelen of zij wel genoeg van elkander
hielden... Hij lachte - nu al zoo lang zeker-vertrouwend, gelukkig nu hij zijn meisje
had.
En naarmate hij sprak werd Julie hoogzalig-verheerlijkt: ja, zij was voor hem toch
meer dan ieder ander. Ze liepen samen terug langs een eenzaam duinpad, hij met den
arm om haar middel. Heel langzaam gingen ze, slenterend, zonder behoefte om te
praten. Soms, midden op den weg, keek zij hem aan, met oogen heimelijk lachend.
Dan gaf hij haar een zoen, haastig-geheimzinnig, met een tintellach ook in zijn oogen.
Ze stonden stil, en keken rond of iemand hen gezien had, hoewel ze wisten dat ze
vrij-alleen waren, maar met plezier in dat spelletje. Ze kwamen een koddebeier tegen,
die hen onvriendelijk aankeek.
‘Jongelui, as u wil vrije mot u dat ergens anders doen, u is hier op particulier
terrein. Heb u permissie?’ Die hadden ze natuurlijk niet. Proestend gingen ze van
het terrein af. Julie was zorgeloos-vroolijk terwijl ze naar huis liepen, Toen ze thuis
waren vertelde ze dadelijk de ontmoeting aan Tante en daarop aan Greta toen die
binnenkwam. Allebei glimlachten ze er even om. Julie's opgewondenheid viel; ze
was wat teleurgesteld.
Ze dronken limonade: Julie en Otto naast elkaar lui-uitblazend op de canapé, en
Tante en Greta elk neergevallen op een stoel, in een hoek van de kamer. Opeens
werd bruusk op de deur geklopt: Julie's vriendin Agnes keek om 't hoekje, stond toen
met een sprongetje in de kamer. Tante en Greta riepen, met verheugd-opklarende
gezichten: ‘Hé, dag Agnes!’, en Otto ging dadelijk naar haar toe en gaf haar een
hand. Julie voelde een tragen weerzin, omdat iedereen nu van haar verwachtte dat
zij vooral heel blij was. Agnes woonde tegenwoordig in Amsterdam, en kwam maar
zelden over. Julie zette een vriendelijk gezicht en zei gemaakt-aansporende woordjes
van een stoel nemen, en of ze haar wat limonade mocht geven? Ze stond aan 't buffet
klaar te maken. En Agnes was al in druk gesprek met Tante en Greta en Otto, over
't vanochtend met de tram hierheen komen en vannacht blijven logeeren bij haar
ouders. Agnes had altijd zoo'n woordenstroom. Ze hielden zich alle drie druk met
haar bezig. Julie presenteerde Agnes haar limonade, ging toen zitten en zocht telkens
naar woorden om ook te komen in hun gesprek. Maar ze vond niets dan banaliteiten,
en als ze die uitsprak lette men er niet op, ook Otto niet, en zijzelf ergerde er zich
over.
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Otto zat nu naast haar op de canapé een beetje van haar afgewend, met den rug
naar haar toe. Hij was in een schertsenden woordenstrijd met Agnes, die doorsloeg
over sport, die ze gek en kinderachtig vond. Agnes draafde altijd zoo door, en haalde
bij alles een principe. Otto hield haar voor de mal, maar dat merkte Julie niet Ze zat
apart,
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diep-ongelukkig. En ineens stelde ze voor: ‘Willen we nou es wat in de tuin gaan?’
‘O jakkes nee, in die hitte,’ zei Agnes. En Greta ook: ‘Ik ga niet mee, ik begin nou
net wat af te koelen.’ Julie voelde zich door allen geminacht om haar dwaasonhandig
voorstel; hun tuin was geheel schaduwloos, en blakerde om dezen tijd van den dag.
Een poosje later stond ze op. ‘Als wij nu even naar voren gingen, terwijl Tante
hier opreddert.’ ‘Goed, dat kunnen we wel doen,’ zei Otto. Agnes ging met hen mee.
In haar kamertje probeerde Julie de leiding van 't gesprek te nemen. Ze vertelde
zelfbeheerscht-opgewekt van hun wandeling, informeerde vriendelijk naar Agnes'
kamerleven. Ze wóu bij die nuchtere dingen blijven, probeerde af te wenden wat zij
met vrees zag aankomen: een gesprek over filosofie. Maar Agnes kwam heel gauw
op datgene waar zij den meesten tijd bijna uitsluitend overdacht en praatte - die
merkte niet dat Julie het vervelend vond.
Ze volgde een logica-college bij een bekend professor. En dadelijk had ze het
erover met Otto, regelrecht tegen hem, negeerend haar vriendin. Otto had
herinneringen uit het eerste jaar van zijn studententijd, toen hij dat college ook
geloopen had. Hij stond er tegen Agnes over te praten op zijn gezellig-vroolijke,
prettig-innemende manier van overal op zijn gemak zijn. Zij bestormde hem met
haar opinies en vragen, - hij greep termen vast, en redeneerde van daaruit voort,
geïntresseerd schermutselend - en voortdurend was een glimlach in zijn oogen en
om de hoeken van zijn mond. Doch Agnes draafde maar door, gaf nauwelijks acht
op wat hij zei. Ze stonden nu recht tegenover elkaar, hij en Agnes, beide leunend
tegen een stoel - Agnes al maar rammelend, haar mond, oogen en handen in éen
beweging.
Julie had Agnes een intressante persoonlijkheid gevonden, om haar vragen en
twijfelen, en haar lijden daaronder. Ze had haar kunnen begrijpen zonder zelf te
worden meegesleept, en was vereerd met haar vertrouwen. Maar gaandeweg was ze
gedesillusioneerd, toen ze begon te merken dat Agnes dit alles uitstortte tegen ieder
die het hooren wilde. En zonder dat zij het iemand vertelde was haar vriendin haar
onverschilliger geworden.
Zij was niet onderlegd in deze dingen. Nooit had zij er den tijd voor gevonden,
met haar school en haar aktenstudie. In 't begin van 't gesprek had zij met een vagen
glimlach om Otto heen gedraaid - nu zat zij, en bracht eerst in zelfbedwang af en toe
nog iets tegen hen in. Otto zei dan verstrooid: ‘ja,’ maar eigenlijk namen geen van
beiden notitie van wat Julie zei, wetend dat zij van deze dingen geen verstand had.
Julie voelde haar knieën knikken, haar hart kloppen. Al helderder werd haar de
ontgoocheling bewust: niet zij en Otto negeerden de anderen, maar voor Otto was
Agnes' geëxalteerd gepraat gewichtig. Om háár gaf hij niet.
En hij kwam toch om haar, door háár liefde was hij hier: zij tweeën hoorden bij
elkander.
Bruusk stond ze ineens op en zei: ‘excuseer me even.’
Ze liep den heeten tuin in, armen en beenen loodzwaar. En moedeloos plofte ze
ergens neer op het gras. Nu stelde ze zich de twee voor, onbezorgd-pratend in haar
kamertje. Otto had haar niet noodig. Zij kon hier wel blijven liggen. Straks zou men
haar vinden, en vragen.... En ze dacht, met genot, woorden van heftig verwijt die ze
tegen Otto eruit zou gooien, schreiend. Och ze wist immers best dat hij niet op haar
gezelschap gesteld was. Hij praatte veel liever met Agnes dan met haar. Dan stelde
ze zich de anderen voor, ineens benepen en stil.
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Ze wou dat ze maar dood was. Stil nou maar, dacht ze, ik zál je wel van mijn
bijzijn verlossen. Ze had een gevoel van loome moeheid, van walging van het leven
- om
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den volgenden dag niet meer te beginnen. En ze dacht dat allen verlicht en blij zouden
zijn als zij er niet meer was.
Greta kwam den tuin in, door de gangdeur. Julie stond ineens op, en ging met een
gewoon gezicht langs Greta naar 't huis. Maar 't meisje zag bezorgd naar haar. ‘Heb
je wat? je kijkt zoo starend. Waar is Otto?’
‘Welnee, ik heb niks. Otto zit voor.’ O dat kind was de eenige die om haar gaf,
die altijd van haar gehouden had. Haar keel werd toegeschroefd, ze voelde tranen
onder haar oogleden, en zou willen uithuilen, maar kon nooit.
In 't voorkamertje was Otto alleen. Ze praatten met elkaar, en Julie werd gaandeweg
wat rustiger. Maar ze voelde aldoor die moewe melancolie, onder haar zelfbedwang.
En daarvan vermoedde Otto niets....
Agnes kwam luidruchtig vertellen: ‘Julie, ik blijf bij jelie eten, m'n ouwelui moeten
van middag op een diner, en nou dacht ik naar 't veeg te gaan, maar dat vond je tante
zoo ongezellig.’ Tante dacht natuurlijk dat ze haar, Julie, er een plezier mee deed als
ze voorkomend was tegen haar vriendin. En ze kon toch niet ronduit tegen Tante
zeggen: ‘ik heb veel liever dat u haar maar niet vraagt.’
Otto en zij waren nog even alleen in haar kamer, voor 't eten. En Julie wou dat ze
naar hem toe had kunnen gaan, en hem, met de armen innig om zijn hals, fluisterend
vragen of hij 't ook zoo vervelend vond dat Agnes bleef. Maar ze voelde hem heel
ver van zich af, wetend dat hij vreemd zou opkijken en haar heelemaal niet begrijpen.
En toen werd ze boos omdat híj het maar goed vond - hoe meer menschen er mee
aten, híj vond het des te gezelliger.
Aan tafel kon ze het eten haast niet doorslikken. En toen ze, blij dat haar bord
eindelijk leeg was, bedankte voor een tweede portie, zeggend dat ze vandaag geen
ergen trek had, keek Otto haar aan en zei: ‘je hebt nooit trek als ik hier ben.’
Het trof haar dat hij toch wel op haar lette. Ze was aan 't nagerecht weer opgewekt,
druk-vroolijk pratend zooals ze dat van haar gewend waren, nu leidend het gesprek.
Als Otto bij Julie was gingen ze gewoonlijk 's avonds samen in het priëeltje zitten;
Tante en Greta bleven in de veranda, en riepen hen voor de thee. Terwijl de maaltijd
afliep loerde Julie er zenuwachtig op wanneer ze, met Otto alleen, kon weg komen;
Agnes moest zich maar met Tante en Greta vermaken, 't kon haar niks schelen.
Ze gingen den tuin in. Maar Agnes was van 't begin af aan bij hen - ze praatte
druk, weer aldoor tegen Otto, nu over de ondergaande zon en de wolken. Ze draafde
door: van zulke dingen kon je in proza of poëze toch nooit dé indruk geven, zíj vond
het gek als iemand dat probeerde. Met hun drieën gingen zij langzaam het tuinpad
langs: Agnes, het hoofd vooruitgestoken, keek steeds Otto in het gezicht. Geanimeerd
kwam men, hij en zij op verzen die, met een paar scherpe lijnen, een stukje natuur
wéér lieten zien. Julie liep lusteloos-verveeld naast hen, zonder een woord te zeggen.
Ze gingen in 't prieëltje zitten, en daar werd levendig het gesprek voortgezet. Julie
zat, mokkend-apart, bij zichzelf te bedenken: ze gaf niets om Agnes, ze was veel
liever alleen. En het had geen zin om te blijven omgaan met iemand die je maar
verveelde. Zij en Agnes sympathiseerden nu eenmaal niet met elkaar, en sinds Agnes
altijd zoo druk deed met Otto zonder zich aan haar, zijn meisje, te storen, had zij
zelfs een antipathie tegen haar gekregen. Ze zou haar een brief schrijven, heel kalm,
maar ronduit: wij passen niet bij elkaar, we moeten de omgang maar afbreken. Ze
zat er Agnes op aan te kijken: die vermoedde heelemaal niet wat zij voor plannen
maakte.
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‘Wat ben jij stil Julie,’ zei Otto opeens. Ze schrok op. ‘Ik heb nog al last van de
warmte,’ verontschuldigde ze flauw, en
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dwong zich even tot gewild-opgewekt meepraten.
Ze hoopte dat Agnes eindelijk weg zou gaan, dat Otto en zij nog een uurtje alleen
konden zijn. Ze gingen naar binnen om thee te drinken. Agnes' bijzijn maakte Julie
langzamerhand physiek-onplezierig. De anderen waren gewoon-vroolijk: zij viel
telkens prikkelbaar uit, en wist maar saai-ernstige antwoorden op grappig-plagende
opmerkingen. Otto keek haar bezorgd aan. ‘Ben je niet lekker Julie?’
‘Nee niet heelemaal - ik heb hoofdpijn - ik kan er niet tegen als het zoo lang achter
elkaar warm blijft.’
‘Hebben we je soms te ver gewandeld vanmiddag? Zeg het dan vooral toch Julie.’
Julie voelde zijn belangstelling als goedgunstig medelijden voor een onbeduidend
te negeeren iemand - Agnes, die zag hij voor vol aan.
Otto liet zich overhalen om wat bij de piano te zingen. Julie zat stil alleen op de
canapé, zich voelend eenzaam heel apart van 't gedachteloos-vroolijke kleine
gezelschap.
Tante had een bowl gemaakt, en expres had Julie er niet van gepraat, en
angstiggauw het gesprek afgewend als dat naar die bowl toeging, opdat niemand op
't idee zou komen om Agnes uit te noodigen tot blijven. Maar Greta begon er
onverstoord over: ‘Otto, wij hebben voor vanavond perzikbowl gemaakt, daar hou
jij zeker wel van.’ En Agnes, levendig: ‘perzikbowl, hè wat fijn, die heb ik nog nooit
van me leven geproefd.’ ‘Nou je blijft toch Agnes,’ zei Tante dadelijk.
Zij zaten om de tafel. Julie keek, met gefronst voorhoofd, telkens naar de klok.
Nou was de dag al haast voorbijgeroesd, en 't was weer veel minder geworden dan
zij zich had voorgesteld. Allemaal trokken ze altijd aan Otto.
Eindelijk ging Agnes. Maar nu was 't zwartdonker in den tuin, en over een kwartier
moest Otto weg.
Bij 't afscheid nemen, aan de deur, informeerde hij hartelijk naar haar hoofdpijn.
‘Ga maar gauw slapen hoor.’ ‘O zoo,’ dacht zij, ‘ik weet wel dat je mij missen kunt.
Ik moet maar gauw naar boven hé? dan kun jij dadelijk weg.’
Boven op haar kamer gooide Julie zich op haar bed. Ze trilde, en haar tanden
klapperden. Otto minachtte haar en gaf niets om haar. Hij was tegen haar aangeloopen
en had haar gevraagd omdat hij getrouwd naar Indië gaan wou. In haar haat tegen
hem speet het haar dat zij geen geld had. Dan had zij met wellust nog een bijbedoeling
uitgevischt, en hem die in zichzelf verweten.
Hij moest haar maar alleen laten. Hij moest maar altijd met ieder ander liever
praten dan met haar. Of zij dood-ongelukkig was kon hem niet schelen. Ze gooide
het hoofd in haar kussen en sloeg met haar handen en voeten op het bed. Toen kreunde
zij. Maar ze kon niet huilen.
Julie was opgestaan. Zwaar trokken haar oogleden dicht: ze voelde zich onvoldoende
uitgerust, na den vorigen avond heel lang overspannen wakker gelegen te hebben.
Nu was ze, afgemat, verlicht dat Otto dien dag maar niet kwam. Ze zag met verlangen
vooruit den rustig-open, altijd gewenden omgang met Tante en Greta.
Terwijl zij zich aankleedde peinsde zij erover hoe zij vroeger naar Otto's liefde
gesmacht had als naar het eenig-begeerlijke allerzaligste - dán kon zij ook
rustig-tevreden staan boven alle kleine onaangenaamheden. Maar juist in haar hoogste
geluk was zij prikkelbaar en onuitsprekelijk-ellendig geworden - en dat verbijsterde
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en verwarde haar. Nu merkte zij gaandeweg in haar een weerzin kwam tegen hem
dien zij 't allermeest liefhad, omdat zij in zijn bijzijn gemarteld werd.
Ze dacht aan dien lentedag, nu meer dan een jaar geleden, met de club onder den
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denneboom. Ze leek zichzelf heel jong toen, en onwetend.
Toen Julie beneden kwam keken Tante en Greta op en vroegen met
vriendelijkbezorgde gezichten hoe het met haar hoofdpijn ging. Julie schrok op: ze
was die voorgewende hoofdpijn al weer vergeten en moest zich dwang aandoen om
den leugen vol te houden. ‘O dat is weer over,’ zei ze.
Ze keek naar die twee menschen, nu allebei hartelijk-bezorgd denkend aan haar.
Zij vermoedden er niets van dat zij, venijnig, vischte naar treiter-bedoelingen achter
hun argelooze handelingen. Zij wilden nooit iets kwaads. En Otto ook had haar
hartelijk lief, en was jubelend-gelukkig door haar liefde - hij dacht aan geen ander
meisje. Ze zag ineens klaar dat het te gek was om te vergen dat hij nooit met iemand
anders zou praten.
Tusschen al die aardige menschen die er op uit waren om haar plezier te doen
kwam zij zich voor als de eenige zure, apartmokkend. Ze vond zichzelf antipathiek,
en werd diep neerslachtig omdat zij zoo moest wezen.
Een schaterende lach: Otto stond ineens in de open tuindeur. Julie, verrast-verward,
stootte snel haar stoel achteruit en ging hem overhaast tegemoet. Zij kusten elkaar
verheugd.
‘Ik kwam es hooren of je je hoofdpijn er uit geslapen hebt - o je ziet er veel beter
uit dan gisteren.’
Julie schaamde zich omdat zij dat allemaal geloofden van die hoofdpijn. ‘Ja 't is
alweer heelemaal over - 't was niet zoo erg met me hoor.’ Ze gingen een paar keer
samen den tuin rond, knus, overmoedig-blij met hun ongewoon morgensamenzijn,
giechelend onder elkaar als kinderen die spijbelen. Bij 't afscheid wou ze joviaal
tegen hem zeggen: ‘Zeg Otto, ik had gisteren eigenlijk geen hoofdpijn hoor, ik was
maar zoo jaloersch omdat jij telkens met Agnes praatte.’ Maar ze keek hem na terwijl
hij wegreed op zijn fiets, en de woorden hadden haar niet over de lippen kunnen
komen.
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Ontmoeting
door Ellen de Clerq.
De zonnestralen stroomen
Mijn open venster in,
Ik voel, zij komen mij groeten,
Van jou, mijn lieveling.
De vogels tjilpen zoo vroolijk,
De hemel blauwt zoo diep
En 't lentegroen wuift in't windje,
Ik weet, dat je me riep.
Je wilde me even zeggen,
Dat het goed met ons beiden is,
Al zijn we zoo ver verwijderd
En lijden elkaars gemis.
Je ziel blauwt in de luchten
En trilt in de zonnestraal
En wuift uit het groen mij tegen
In luide, welsprekende taal.
Wij zijn niet langer gescheiden!
We vinden en kussen elkaar
In mijn zondoorstroomde kamer,
O lieveling, ben je daar!
Een traan welt in mijn oogen,
Ik word zoo vreemd ontroerd,
Gezegend, wondermooi leven,
Dat ons zoo te zamen voert!
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Kroniek.
Boekbespreking.
Willem Schürmann, De Beul, vertellingen, Rotterdam, Nijgh & van
Ditmar's Uitgevers-Maatschappij (zonder jaartal).
De heer Willem Schürmann is de schrijver van een verdienstelijken roman, D e
B e r k e l m a n s genaamd, een jaar-of-vijf geleden verschenen, en naar aanleiding
waarvan genoemde heer in deze mijne kolommen als een ‘gevoelig opmerker’ en
een ‘liefdevol menschenkenner’ werd geprezen. Later mocht ik, van dezen zelfden
auteur, een tooneelwerk, Ve e r t i g , zien opvoeren, en had ik de voldoening - ondanks
de in 't oog springende gebreken van dit stuk - mijn indrukken, door de aangehaalde
woorden weergegeven, bevestigd te vinden. Is het dan niet vreemd, dat zoo goed als
géén der 238 bladzijden van den bundel die thans voor mij ligt, mij heeft aangedaan
met de goede herinnering aan de kwaliteiten dier vorige werken, dat ik mij gedurende
de lezing nooit ontroerd gevoeld heb (tenzij misschien, vluchtiglijk, maar toch niet
onzuiver, bij enkele perioden in ‘D e b l i n d e n l e i d e r v a n B r u g g e ) en ongeveer
niets meer heb kunnen merken van fijne of persoonlijke observatie, noch van die
edele menschdoorgronding waartoe alleen warme, toegewijde, mede-lijdende
humaniteit in staat stellen kan? Voor het verzinnen der zeven buitenissige vertellingen,
waaruit deze bundel bestaat, is zeer zeker nogal wat vernuft noodig geweest; als
vinding komt mij geen van alle verwerpelijk voor; telkens wanneer ik er weer een
begon te lezen kwam de licht-verheugende gedachte in mij op: Aha, is het dát, juist!....
daar is iets van te maken!.... Maar het ‘speelsche’ vernuft is toch maar armzalig
onvoldoende wanneer men van menschen, hun lotgevallen, hun smarten en hun
schaarsch geluk, iets essentiëels verhalen wil, en de heer Schürmann heeft in de
meeste dezer gevallen niet eens de moeite genomen, zijn, waarschijnlijk vluchtig
bedachte, en terstond ‘à froid’ opgezette verzinsels, behoorlijk áf te denken; zijn
vertellingen knakken alle in de lendenen - of al vroeger - om, worden slap, vallen
tegen; de notities er voor zijn stellig belangwekkend geweest, de afwerking was
lusteloos.
Zeven verhalen, waarvan het eerste (evenals de bundel in zijn geheel) ‘De Beul’
heet. Dit eerste is van een anderen aard dan de vier volgende (de twee laatste tellen
in 't geheel niet mee). En wel van een aard die mij voorkomt geheel-en-al buiten het
‘naturel’ van dezen schrijver te liggen. Ik weet wel, en merkte ook al vroeger op, dat
realisme, in strikten zin - n.l. het objectief weergeven van het in werkelijkheid of in
de verbeelding waargenomene of begrepene, met aanwending alleen van keuze,
rangschikking, compositie als middelen tot bereiking van het gewenschte effect, dat
zulk een realisme nooit tot de bestrevingen van dezen auteur heeft behoord. Ook in
D e B e r k e l m a n s toonde hij wat men noemt romantische neigingen (het woord
romantisch hier alstublieft eveneens in engeren zin op te vatten), ook daar trachtte
hij meer bepaaldelijk naar het teweegbrengen van ontroering door een zeer
subjectieven pathetischen verhaaltoon. Niet onverstandig misschien. Men moet van
een ander, en vooral van dieper en voornamer, kunstenaarsgehalte zijn, van
kieskeuriger gevoeligheid, van fijner smaak - dan waarover deze knappe
journalist-schrijver te beschikken heeft - om met hoop op goeden uitslag de werkwijze
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der zuivere realisten toe te passen. Doch aan een zoo geheel afdwalen van het
objectieve, van de rustig aandachtige levenservaring, naar het goochelspel der
romantische effecten, en aan het
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gebruik maken van een onderstelde (misschien niet onmogelijke!) pathologische
neiging, n.l. erfelijken moordlust in een overigens gelijkmoedig man, tot het bereiken
van bloedige griezeligheid, heeft de heer Schürmann bij mijn weten tot nog toe niet
gedaan. Het lijkt eigenlijk wel een beetje - de schrijver houde mij den krassen term
ten goede - op boerenbedrog. Intellectueele en kunstgevoelige lezers althans zullen
er stellig niet inloopen. Het huiveringwekkende bestaat voor hen niet in dergelijke
problematische afwijkingen, maar juist in het schijnbaar algemeene, gewone, in een
plotseling scherp besef n.l. der alomtegenwoordigheid van het verschrikkelijke, de
nóóit voor iémand ophoudende mogelijkheid van onmiddellijk verderf. Ieder kent
de huivering ontstaan door het lang en met aandacht kijken naar een gesloten
kamerdeur (waarachter zich immers ten allen tijde het vreeselijkste verborgen houden
kan, om binnen te treden, straks, achter den rug van uw liefste huisgenoot) maar voor
beulen, die uit louter bloedgierigheid verlangen naar het onthoofden van een eigen
zoon, zijn wij heusch niet bang meer. Wat kan de man ons maken? De beulen zijn
afgeschaft! En dan, o schrijver Schürmann, waar ziet ge ons eigenlijk voor aan, dat
wij ons gevangen geven zouden aan een pathos, dat zijn kracht zoekt in het plaatsen
van elk onnoozel zinnetje, als een gloednieuwe alinea, onder de vorige - een pathos
dat schijnt te onderstellen dat ons geen adem meer rest voor periodes van, laten wij
zeggen, meer dan drie of vier korte regels? Bl. 23 vangt aldus aan.
‘Met beide handen zette hij zich af van de bank, die onder zijne krachtige vuisten
kraakte.
Een ontzaglijken duivel voelde hij zich, alles durvend in een nacht van bloed.
Zijn arm hief hij hoog.
Zijn gebalde vuist zwaaide hij naar voren.
Om hem was het blad-stil.
Zijn lichaam strakte òp en zijn hoofd wierp hij trots in den nek, maar plotseling
zakte hij terug op de bank.
Een van de koude bloemtrossen, die over het hekje onder het venster hingen, had
zijn wang geraakt.
Sidderend bleef hij in elkaar gedoken, lang nog na het begrijpen van wat hem zoo
hevig had doen schrikken’. Enz....
Het zou mij niet verwonderen als dit proza zeer naar den smaak bleek te zijn van
de intelligente bewonderaars des onsterfelijken en ongeëvenaarden Sherlock Holmes.
Zooals gezegd, de vier volgende vertellingen in dezen bundel zijn van anderen aard
en liggen dichter bij wat ik nu maar zoo vrij zal zijn het betere, meer natuurlijke werk
van den heer Schürmann te noemen. Het zijn eigenlijk meer litteraire portretten,
karakterbeelden, in 18e eeuwschen smaak, dan vertellingen. Dus wel van een
vertrouwd hollandsch genre. Minus de vriendelijke gemoedelijkheid, de humoristiek,
den fijnen glimlach, waardoor sommige prozastukjes van een Justus van Effen of
een Lindo nog altijd genietbaar zijn. Van dien zachten humor vindt men enkel sporen
in het m.i. dan ook best geslaagde stukje in dezen bundel: D e b l i n d e n l e i d e r
v a n B r u g g e . Maar al het overige doet hard en kil aan en herinnert op waarlijk àl
te dringende wijze aan den titel, toch niet bepaald met deze bedoeling door den
schrijver voor zijn middelste ‘vertelling’ gebruikt: T h e A m e r i c a n p r i n c i p l e .
Wanneer de heer Schürmann diepzinnig-symbolistisch tracht te doen, zooals in
‘D e O n e v e n w i c h t i g e K o n i n g ’ of visionair zooals in D e Va l v a n M a r i a
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S t u a r t kan ik hem het allerminst bewonderen en eigenlijk alleen denken aan ijverige
en niet volkomen geestelooze, journalistieke copiemakerij.... Deze schrijver, getuige
zijn ‘blindenleider’ is te Brugge geweest. Kent hij ook van Jac. van Looy het stukje
dat den naam van deze oude stad als titel voert? Het is te vinden in
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‘Proza’, derde vermeerderde druk, bl. 247. Vooral de laatste woorden van dat
opstelletje kan ik hem ten zeerste aanbevelen als tekst voor stille en eenzame
overpeinzingen. Ik zal ze hier niet herhalen. Te zeer zou het mij verheugen als ook
sommige mijner overige lezers het prachtige boek ‘Proza’ nog eens ter hand namen
om ze zelf op te zoeken.
H.R.

Felix Timmermans, Schemeringen van de Dood, Nummer 84 der
Duimpjesuitgave, Maldegem, V. Delille, 1910.
Ook dit zijn verhalen van griezeligheid, die wel voornamelijk dóór die griezeligheid
boeien willen. Ook hier is veel gezochts, veel al te zeer gearrangeerds, effectbejag,
sentimenteel gezucht en weltschmerz, romantiek in slechten zin. Maar de toon is
veel stiller, veel échter en gemeender, inniger in één woord, en ook gedistingeerder
dan die van den heer Schürmann. En daarbij, deze auteur is jong, bij hem nog geen
spoor van amerikaansche onverschilligheid, integendeel, hij schijnt het vreeselijk te
meenen.
Maar 't is wel jammer voor hem dat Edgar Allen Poe al zooveel vroeger geleefd
heeft, en eveneens Villiers de l'Isle Adam. Om van vele anderen, voor het meerendeel
minderen, te zwijgen.
Ik denk hierbij geenszins aan imitatie. Nogmaals: deze schrijver is jong en echt,
hij doorleeft eenvoudig zijn sturm-und-drang-periode, hij zal zich daaruit op weten
te werken en dan naar alle waarschijnlijkheid zeer goed werk gaan leveren. Voorloopig
had hij misschien beter gedaan sommige der verhalen in dit zijn eerste bundeltje
ongepubliceerd te laten. Een ‘fragment’ (als D e K e l d e r ), heeft, dunkt me, geen
reden van openbaar bestaan. D e L i j k b i d d e r herinnert op wat al te opvallende
wijze aan Maeterlinck's L'Intruse - en valt dan uit de hand. Het is Timmermans'
verdienste, evenals die van Maeterlinck in het genoemd stukje, dat hij soms met heel
gewone, natuurlijke, alleen wat bizonder toevallig coïncideerende omstandigheden
het huiveringwekkende te bereiken weet, maar veel vaker nog gaat hij over de schreef,
stapelt griezeligheid op griezeligheid in een al te gezocht samentreffen van
buitengewone omstandigheden. Aan een jong paar dat zijn huwelijksnacht zonder
eenige noodzaak gaat doorbrengen in een hol oud huis, waar een kelderdeur kleppert
en een doode ligt, geloowe niet, en zou het Timmermans, bij 't zelf hooren voorlezen
van zijn boekje, niet opvallen, dat het daarin stormt en slagregent van de eerste tot
de laatste pagina?
Het beste verhaal heet H e t O n g e k e n d e . Een jongen en een meisje, in wanhoop,
willen zich tezamen verdrinken. Hij wordt gered. Echter niet voor lang. Want ofschoon
hij zich verbeeldt eigenlijk niet te treuren om zijn doode vriendin - het wordt een
physieke obsessie, zij trekt hem het water in. Dit lijkt mij een volstrekt niet
onwaarschijnlijke geschiedenis, en - wat in elk geval voldoende is - de schrijver weet
het overtuigend te vertellen.
Op Timmermans moet men blijven letten.
H.R.
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Piet van Assche, Hagelinde, Antwerpen, Vlaamsche Boekhandel, Lodewijk
Opdebeek, 1910.
Wie als ik uit de lezing van Felix Timmermans' griezel-verhalen zoo pardoes in dit
zoete boekje terecht komt, krijgt éven een indruk alsof hij, uit een sombere, lugubere
grot komende, in het zonnetje en op een bebloemde wei werd neergezet, waar de
lammetjes blaten en de herderinnetjes stoeien of madeliefjes plukken met hun
herdertjes. Maar dóórlezend bemerkt men, dat er heel iets anders is gebeurd, n.l. dat
men na hevig gespannen te zijn door een Maeterlincksche stemmingscomedie, voor
de vervelende, immers absoluut onpersoonlijke poppen van een
conventioneel-sentimenteele, droefeindende idylle werd gezet.... Er is een voor mij
onuitstaanbare ulevellensmaak aan dit sprookjesachtige verhaaltje.
H.R.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 21

303

W.O.J. Nieuwenkamp, Zwerftochten op Bali, 4o, met 125 afbeeldingen
naar teekeningen van den schrijver, Amsterdam, Uitgevers-Maatschapij
‘Elsevier’, 1910.
Het is een vernuftige gedachte van den heer Nieuwenkamp geweest, behalve zijn
drie-deelige, en zeer dure werk, over ‘B a l i e n L o m b o k ’, deze aardige
‘Z w e r f t o c h t e n o p B a l i ’ uit te geven, een ‘verkorte, doch tevens gewijzigde
en aangevulde nieuwe uitgaaf’ van dat groote (zelfs wat onhandig groote) en maar
voor zeer enkele bevoorrechten veroverbare boek. Want ook in deze ‘Zwerftochten’
vindt men vele - voor iemand die geen specialiteit in zulke zaken is heusch wel
voldoende - wetenswaardigheden over het schoone eiland Bali en zijn nog zoo
interessant-primitieve, onbewustkunstvaardige en kunstzinnige bevolking; wat meer
beduidt, men vindt er tevens den artiest Nieuwenkamp in, den gedistingeerden,
rustig-nauwkeurigen, toch zoo stemmingsgevoeligen teekenaar, den smaakvollen
boekverzorger, den geestdriftigen bewonderaar en kenner van het Indische schoon,
en, ja ook den pretensieloos-leuken verteller, die zoo plezierig, opgewekt, en zonder
eenigen ophef, verslag doet van zijn vaak toch heel moeilijk een soms lang niet
gevaarlooze tochten, die zoo humoristisch opmerkt, zoo rustig en zich altijd volkomen
meester blijft, ook wanneer het diep in hem trilt van verontwaardiging en ergernis
over wreedheid, onverstand en vandalisme. Ik noemde den teekenaar het eerst, want
hij is het die het meest indruk maakt, en het schijnt wel in de allereerste plaats om
te teekenen, mooie dingen te teekenen, dat Nieuwenkamp naar Bali is gegaan. Maar
ook de boekverzorger verdient bizondere aandacht; al zal hij wel geen litterator
vinden, die hem gelijk geeft in het grooter en vetter drukken van de - volstrekt niet
in 't bizonder memorabele - tektsdeeltjes naast de versierde beginletters der
hoofdstukken, mijn hulde krijgt hij toch - hij en zijn uitgevers - voor de algemeene
typographische uitvoering van dit, daarom alleen al begeerenswaardige boek. Werd,
verder, de enthousiaste beminnaar der indische natuur en der oostersche
ambachtskunst door een talentvollen schrijver aangevuld (het zou haast een wonder
zijn, zulk een combinatie) zijn geestdriftige beschrijvingen zouden stellig nog
typeerender en waardevoller zijn geworden. Doch ook thans geeft ons Nieuwenkamp
mede in dit opzicht veel te genieten. En dat tenslotte het hart eens romanschrijvers
met voorkeur uitgaat naar den verteller, ook wanneer die zelf bekent in 't geheel geen
schrijver te zijn (bl. 9), spreekt dunkt me van zelf.
De heer Nieuwenkamp is inderdaad geen schrijver, in den zin van woordkunstenaar,
of zelfs van stilist. En het lijkt mij dan ook eigenlijk in hem te misprijzen - in hem,
die anders zoo goed op de hoogte blijkt van, en zoo vol waardeering voor, de rechten
en eischen van iedere techniek - dat hij zijn werk niet eens heeft laten nazien, alvorens
het zóó, d.w.z. eenigszins somptueus (en wat dát betreft niet zonder pretensie) ter
perse te leggen, door iemand die beter dan hij wist om te gaan met woorden, volzinnen
en perioden. Zoo iemand zou bijv. op bl. 23 de opmerking dat de kust van Java ‘zich
uit het oog verloor’ gewis niet intact gelaten en op dezelfde bladzij het woord ‘groot’
in combinatie met r e u z e n v leermuizen zonder twijfel geheel geschrapt hebben.
Een niet onaangename moeite ware het geweest het boek vóór de uitgaaf op zulke
foutjes (kleine vlekjes m.i.) eens door te lezen. Doch - hoe zeer te betreuren - van
niet veel beteekenis acht ik een dergelijke gebrekkigheid tegenover de soliede
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eigenschappen, van zaakrijk, objectief, onderhoudend, en vooral zoo innig-hollandsch,
leuk-humoristisch verteller, door Nieuwenkamp in dit zijn boek tot onze verrassing*)
getoond.
Het doet al dadelijk verkwikkend aan in

*) Tot onze verrassing - tenminste in zooverre wij deze eigenschappen van den heer
Nieuwenkamp niet reeds kenden uit zijn medewerking aan ons tijdschrift.
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dezen tijd, iemand te ontmoeten, die, hoewel diep-in gepassioneerd, nu blijkbaar
eens heelemaal niet opgewonden of zenuwachtig is. ‘Het eene na het andere’ schijnt
wel de levensleus van dezen rustig-voortvarenden artiest te zijn. Zoo b.v. wanneer
hij fantastische legenden of sagen oververtelt, even kalm, zaakrijk en doodeenvoudig
als gold het de mededeeling van het aantal bloemen andere bladen, meeldraden enz.,
van een of ander pas ontdekte variëteit door een botanicus. En toch zonder droogheid,
echt belangstellend, ja soms met een kinderlijk plezier-in-de-kwestie!
Maar nog méér te waardeeren acht ik de kalme objectiviteit, vrij van alle
mooidoenerij, van alle onderstreping zelfs, waarmede Nieuwenkamp staaltjes geeft
van de, toch blijkbaar levendig door hem opgemerkten en zeer bewonderden,
bescheiden hoogmoed, deemoedige waardigheid en karaktervastheid der inlanders.
Moet de verleiding niet groot voor hem geweest zijn, effect te maken door een
modern-europeesch ambachtsman te stellen tegenover een type als beschreven in de
hiervolgende periode: (bl. 35) ‘Eens, bij een dorpshoofd een deur ziende die alle
andere in schoonheid overtrof, deed ik een poging die te bemachtigen. Ik bracht er
het gesprek op en vroeg ten laatste of deze voor geld niet te krijg zou zijn. Hoewel
een Baliër uiterst beleefd is en zelden iets weigeren zal, was hij hiertoe toch niet te
bewegen, doch hij wist raad, de maker leefde nog. Hij zou hem aanstonds laten
roepen. Na eenigen tijd (het duurde een beetje lang daar de man niet thuis was, doch
in zijn rijstveld aan den arbeid) kwam de maker en hurkte eerbiedig bij ons neer. Het
was een inlander als elk ander inlander, in sjofele kleeding, beklonterd met de klei
van zijn sawah. Ik vroeg hem of hij de maker was van die deur, ja hij was het; hoe
lang hij er aan gearbeid had, drie maanden; hoeveel geld hij ervoor gekregen had;
voor het hout, voor het snijden, voor het beschilderen en vergulden zoo en zooveel;
of hij dacht nog net zoo'n deur te kunnen maken, o! zeker! Nu dan wilde ik er gaarne
ook een hebben en meteen gaf ik hem aanwijzingen waar de deur, als deze gereed
zou zijn, te doen brengen. Doch hier had ik misgerekend; hij had op dit oogenblik
geen lust te gaan timmeren, hij was aan het ploegen van zijn sawah en waarom ook
zou hij er zich mee vermoeien, zijn rijstschuur was gevuld, wel voor twee jaar, wat
kon geld hem dus schelen? Ik poogde hem over te halen, doch zijn besluit was
genomen. Het dorpshoofd beproefde nu zijn invloed en hield een lange toespraak;
hij bleef even onwrikbaar en na nederig verlof tot vertrekken te hebben gevraagd,
ging hij diep buigend heen’.
Een dergelijk staaltje van leuke vertelmanier (en ook hier lag een succesje door
contrast met europeesche toestanden voor de hand) vindt men op bl. 109:
‘Van den resident van Bali had ik een aanbevelingsbrief voor den vorst van Bangli;
deze deed echter weten dat hij ziek was en liet ons door zijn broer ontvangen. Het
eerste gedeelte van mijn groote werk over Bali en Lombok, dat ik bij mij had, bleek
echter een betere introductie te wezen dan het officieele schrijven, zooals mij al meer
was overkomen; begrijpelijk trouwens, want aan zoo'n residents-missive vermoedt
men al heel spoedig een stukje politiek. De broer van den vorst, Déwa G'dé Rai, wien
ik dat eerste deel liet zien en uitlegde wat het doel was van mijn reizen, was er over
opgetogen; en jawel, nog geen kwartier later kwam er een verzoek van den “zieken”
potentaat of we bij hem wilden komen - met het boek. De vorst, Déwa G'dé
Tangkeban, een oud man met een kranig voorkomen, hoog voorhoofd en een
prachtigen kop met haar, bekeek alle prenten met aandacht en stelde vooral veel
belang in de afbeelding van den Batoertempel, dien ik twee jaar vroeger, op 24 Mei
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1904, bezocht had. Hij vertelde mij tot mijne groote verbazing, dat hetgeen ik
geteekend had niet
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meer bestond, daar een goed deel van den tempel door een lavastroom bedolven was.
Spoedig zou ik dat zelf zien’.

TEMPELTJE AAN HET STRAND.

De toon waarin dit boek geschreven is, zal den lezer dezer aankondiging uit mijne
citaten nu wel duidelijk zijn. Van de typografische verzorging kan ik hier geen
‘staaltje’ geven, maar een der clichés wordt hierboven afgedrukt. Men stelle zich dit
prentje voor, gedrukt in stemmig bruine tint, die er een ik-en-weet-niet-wat van
indisch karakter aan geeft. Zeker, het is niet anders aan te nemen of - zooals de
uitgevers in hun prospectus zeggen - dit mooie, goedkoope boek zal zijn weg vinden
naar de huizen van kunstenaars in de eerste plaats, naar die van kunst- en
boekenliefhebbers in de tweede, terwijl talrijke studeerenden, in aardrijkskunde,
ethnologie, aesthetica, enz., er letterlijk niet buiten zullen kunnen.
H.R.
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Prentenboeken.

Het Diamanten Prinsesje. Tekst en teekeningen van Rie Cramer; Bussum,
C.A.J. van Dishoeck, 1910.
De band van dit fraaie boekje, met een titel welks letters, door een rand, met hier een
strikje, daar een kwikje (wat dit dan ook zijn mag) ginds een mandje rozen, omzweefd,
uit kleine diamantjes schijnen te bestaan, en waarop in het midden als een statige
kunstbloem een cierlijk meisje in een stijfjes-pompeus gala pronkt, die band, zoowel
als de naam beloven iets extra precieus. En voorwaar, in dit gaaf en blank
kinderprentenboek tiert de zorgvuldig gekweekte broeikasplant eener wellicht wat
broze, ook wat fletse, maar toch wei zeer echte gratie. Een prinsesje niet alleen, ook
andere kindertjes geeft het te aanschouwen, het snoezig, en smaakvol-luxueus milieu
waardig, waarin ze zich bewegen. Kinderen met bakkesjes zoo fijn en rein, - en vlak
- dat men den neus er, bekijkt men ze van voren, bijna als een smet ziet, en dat deze,
als men ze van op zijde gadeslaat, alleen schijnt te dienen om met welgemanierde
keurigheid te worden opgetrokken voor al wat niet zoo gedistingeerd is als de allure
van dit boekje.
Rie Cramer heeft humor genoeg, om de ontdane hofdames, die op het baden van
het tijdelijk van het pad der zindelijkheid en etiquette afgedwaalde prinsesje toezien,
heel arrogant te maken, en vinding genoeg, om iets avontuurlijks te geven aan de
niet heel verontrustende lompen van haar gezellinnetje. Zij maakt van de roosjes,
het vijvertje, de bron, in het vredig en voornaam park, - van de meubelen in het
vriendelijk paleis, en van de costuums der edelvrouwen en pages iets liefs en waarlijk
moois. Het doet wel vreemd aan, waar toch de teekenares zelf dit sprookje schreef,
dat zij zooveel gegevens die het biedt verwaarloosde, o.a. van den hoenderhof vol
toch teekenachtig pluimvee, alleen met woorden vertelt. En verder zou men kunnen
zeggen, dat haar voordracht, letterlijk en overdrachtelijk al ganschelijk relief mist.
Een groote deugd echter waardoor Rie Cramer zich onderscheidt van de vele
teekenaars, die noodig vinden aan den tijdgeest te offeren door wat aan ornament te
doen, en de nog talrijker die de figuren slechts als dood ornament zien, is de gelukkige
wijze, waarop zij haar levende - zij het ook wat zoetjes en stemmigjes levende figuurtjes verciert. Het beste in dit suave boekje is verder dat ongetwijfeld trant en
geest er één zijn.
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De Verhuizing. Teekeningen van Ella Nieuwenhuis. Versjes van Marie
Hildebrandt. Amsterdam. Uitg. Mij. ‘Elsevier.’
Op hoeveel verschillende wijzen kan, zonder het beperkt terrein van het
enkel-vrouwelijke te verlaten, het illustratief teekentalent zich uiten! Het vorige
boekje bood een zoo exclusieve voorkeur voor de schoonheid van het lief-nuffige,
dit nu is geheel gewijd aan de poëzie van oubolligen eenvoud.
Het is een poezenboek, en we hebben al veel poezenboeken voor kinderen. Maar
dat deert niet, het is aardig. Trouwens, al zijn
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die poezen goed geteekend, al kent Ella Nieuwenhuis ze blijkbaar goed, als ik aan
dit boekje terugdenk, vergeet ik die huisdieren geheel, om mij slechts de stemming
van huiselijkheid te herinneren, die zij om zich heen verspreiden. Dan denk ik aan
de naieve, frissche vinding, die dit knusse trammetje (electrisch als 't u blieft)
teekende, aan de fijne observatie, die het burgervrouwtje met den omslagdoek
conterfeitte, beide op den band. Aan die huisjes, zoo echt gemeenzaam, dat stemmige
lantaarntje, de gordijntjes boven de raampjes van de buren, neteldoeksch, als ik het
wel heb, én geplooid, aan de rieten stoelen, waar de ouders van dit gezin zich in
zetten, aan vaders pantoffels, de jurk van het meisje, aan het gezellig theestel, aan
het tafelkleed, aan nog een tafelkleed (wit en waschbaar dit laatste) en het vaasje
daarop, met het oog op de visite. Ik denk er aan, dat zoo waar van de matras en de
peluw, die men versjouwt, nog iets grappigs gemaakt is, en dat de moeder met zulk
een zorgvuldig gebaar het gordijn open schuift. Kom daar ereis om bij manvolk, om
zulke intieme echtheidjes.
Dit is geen groote en rijke begaafdheid, niet die van iemand, die alles maar teekenen
kan, en die nu maar op eens buiten dit haar eigen gemoedelijk genre kan gaan. Maar
het is een echt talent. En ik deed misschien verkeerd het illustratief te noemen, want
er is iets in deze bescheiden prentjes, wat ze een begeleidenden tekst bijna overbodig
doet maken, iets als volledigheid in het geven van een tafreeltje, dat tegelijk een
prettig vertelsel is.
Dit eigene, dit volstrekt echte maakt mij zulk teekenen zeer lief.

Nelly Bodenheim's Handje Plak. Amsterdam, S.L. van Looy,
Annonce-plaat.
Nelly Bodenheim heeft voor den derden druk van haar mooi prentenboekje Handje
Plak een aankondigingsbillet geteekend, dat voor mij alweer een groote charme heeft.
Fanatieke anti-smaakmisleiders, vooral letterdruk-kenners die erg aan de letters
hechten zullen er veel op aan te merken hebben. De letters en cijfers der annonce
‘1 9 1 0 Ve r s c h e n e n 3e d r u k H a n d j e P l a k ’ zijn samengesteld uit figuurtjes
aan het boekje ontleend, meestal nog wat fijner geteekend. De woorden H a n d j e
P l a k bestaan uit gekleurde figuren, de rest uit silhouetten. Dat heeft dit bezwaar
dat de bovenste zich dadelijk als letters doen kennen, de onderste niet zoo onmiddelijk.
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Het woord Plak is alweer veel duidelijker. Zou het kunnen komen, omdat een paar
der letters van ‘Handje’ wat te licht zijn, b.v. de A.
Maar wat plezierig aandoet in deze prent zijn vooral de ongezochte en toch
oorspronkelijke ornamentjes die de letters omgeven, ze staan zoo goed op hun plaats
en zijn zoo eenvoudig en levendig. Evenals Kate Greenaway bezit Nelly Bodenheim
een frisch decoratief talent, dat buiten elke kunstnijverarij om ontstond.
En dan is de fantasie, om uit dien hond die tegen de halve maan blaft en de twee
mannetjes die water halen, en Jan en Lijsje, en de engeltjes die wijzen naar 's hemels
paradijzen, en die wallevisch die Jonas een twee drie uitbraakt. Truitje die weet wat
ze koopt voor haar geld (thee met witte puntjes) den koster met het kerkezakje en
meer goede oude bekenden van de vrienden harer boekjes, met weinig vervormen
op heel natuurlijke manier letters te maken, die fantasie
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is alweer echt kostelijk. Wie van al onze illustraties makende menschen bedenkt zoo
iets als het onderbeen van de K gevormd door een stok, die het half omvallende
torentje bussekruid stut of de schuine streep in de N door den steel van 's kosters
kerkezakje?
Het geheel is vreedzaam-genoegelijk en vol fijne vondsten.
Mij komt het voor, alsof de silhouetten misschien in wat zachter tint moesten
gedrukt zijn en de kleuren wat minder bont konden wezen, zoodat de indrukken, die
beide methoden te weeg brachten, elkaar iets meer naderden. Geheel geslaagd is de
proeve nog niet, maar dit is een genre, waarin het ongetwijfeld mogelijk is verder te
gaan - voor iemand met Nelly Bodenheim's gaven vooral.
C.V.

Richard Baseleer in de kunstzaal Kleijkamp.
De Larensche kunsthandel gaat voort ons nieuwe of tot nu toe onbekende
kunstuitingen te leeren kennen. Nu is het een vertegenwoordiger van de moderne
Vlaamsche schilderschool: R. Baseleer, ons reeds bekend als een der vroege strijders
in de Vlaamsche beweging, Na H. Luyten in Pulchri, hebben wij hier een der
sympathieke figuren van de Vlaamsche schilderschool. Baseleer behoort tot die
rustige, gevoelige naturen, die, zonder eenige pose, hun gemoedsleven als schilder
terstond en met volle innigheid openbaren in hun woorden en werken. Uit zijn
woorden spreekt beminnelijke eenvoud, maar een waarachter diepen ernst schuilt,
uit zijn werken een hoogst beschaafd en gevoelig schilder.
In zijn werken zal men tweeërlei factoren onderscheiden, n.l. soberheid en gevoel.
Tot de noodzakelijkste soberheid van samenstelling en tegelijk gevoeligst
kleurverband weet hij zijn werken door te voeren. Hij is een vurig vereerder van
onze kunst en ons landschap en de invloed is er soms, vooral in zijn talrijke
Hollandsche studies, in merkbaar, zonder echter zijn persoonlijkheid als schilder aan
te tasten. Want als men deze tentoonstelling ook maar oppervlakkig beschouwt,
gevoelt men er toch aanstonds een zelfstandige richting in. Baseleer is een schilder
van ruimte en atmosfeer, de dingen staan in het volle daglicht, de wolkschaduwen
schieten over de blauw-grijze wateren, het boegwater schuimt langs de zeiljachten,
die als reusachtige vogels met grauwe en witte vleugels over de rivieren scheren,
onder een wolkentunnel tot aan den einder.
Een avond aan de Schelde, waar een nauw-rimpelende gouden sluier, met tal van
kleur-schakeeringen, den horizon verborgen houdt en slechts een paar scheepkens,
wazige silhouetten, het stille watervlak beroeren. Een gouden straal over de stad,
zoo noemt hij een van zijn teekeningen, een panorama van Antwerpen, in drie stukken
verdeeld. Hieruit spreekt een verlangen een kleurfantasmagorie - in de stijl van Turner
- weer te geven, maar Baseleer baseert zich meer op de realiteit. Het is een grillig
wolkenspel, als bergtoppen en kolken draaien en warrelende wolken en daartusschen
schiet een breede bundel licht over de stad en zet alles in een gloor van bleek en
scherp licht.
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Ook het land der pyramiden heeft Baseleer bezocht, niet als een luxe-tocht, maar
in gezelschap van een bevriend gezagvoerder van een vrachtboot. Als resultaat van
deze reis zijn de hier aanwezige sphinx-impressies.
Uit zijn werkplaats beschouwt hij de Schelde, met de tallooze wisselingen van
licht en kleur en jaargetijde, ook daar van maakte hij merkwaardige dingen.
Met dezen Vlaamschen schilder en zijn werk kennis te maken, was mij een dubbel
genoegen.
P.C.H.
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Nederlandsche kunstnijverheid in het Stedelijk Museum.
Wie de herleving der Hollandsche kunstnijverheid van dezen tijd heeft gadegeslagen,
de tentoonstelling eenige jaren geleden in den Haag, de Nederlandsche afdeeling
bezocht te Brussel en thans de inzendingen in het Stedelijk museum nauwkeurig
bestudeerd heeft, die zal tot de conclusie gekomen zijn dat er van (waar men zoo
gaarne over praat) een: ‘echt Nederlandschen stijl, zuiver Hollandsche kunstnijverheid’
voor-als-nog geensprake wezen kan.
Heeft het werk van de Duitsche kunstnijveren - dit was o.a. te Brussel zeer duidelijk
merkbaar - een kenmerkend nationaal karakter, ten onzent is de kunstnijverheid het
werk van alleenstaanden min of meer belangrijke, min of meer sterke
persoonlijkheden.
Hiervoor zijn ongetwijfeld wel eenige oorzaken aan te wijzen, waaronder voorzeker
de geringe belangstelling die onze kunstnijverheid van officieele zijde zoowel als
van groot-industrieelen geniet, wel in de eerste plaats genoemd mag worden.

KAST DOOR W. PENAAT.

Maar niet alléén aan den betrekkelijk weinigen steun van buiten is de moeizame
ontwikkeling onzer moderne kunstnijverheid te wijten, ook de betrokken personen
zelf, hebben hier ten deele schuld aan, omdat zij vasthoudende aan, na veel
redeneerens, verkregen principen, deze niet aan de praktijk van het dagelijksch leven
wisten aan te passen.
Gaan wij de ontwikkeling onzer hedendaagsche kunstnijverheid na, dan zien wij
dat de eerste producten zich kenmerkten door afwezigheid van versiering, door op
den voorgrond treden van constructie en materiaal. Alles moest recht en strak zijn,
liefst zoo min mogelijk geprofileerd, het was een huldiging van de rechte lijn.... tot
vervelens toe. Hier bleek het beginsel: dat versiering overbodig is bij goede
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constructie, bij goed, deugdelijk gebruik van het materiaal, toch een struikelblok
voor verdere ontwikkeling.
In den gedachtengang der jonge kunstnijveren, om uit constructie, materiaal en
bestemming, de vormen van hunne gebruiksvoorwerpen op te bouwen, lag ook een
ontkennen der belangrijkheid van voorafgegane kunstperioden. Deze kunstuitingen
beschouwden zij slechts als historisch materiaal, alleen bruikbaar voor hen, die ‘in
een bepaalden stijl’ ontwierpen, maar zij zagen voorbij den rijkdom van vormen die
gegroeid waren in tijden dat er van een bepaalden stijl sprake kon zijn.
Nog een factor, die aanvankelijk geheel
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buiten de jonge kunstnijverheidsbeweging gehouden werd, was de machine. Zeer
zeker heeft de machine aan vele voorwerpen van dagelijksch gebruik een heel leelijk
aanzien gegeven, maar... dat is haar schuld niet, doch van dengeen die haar bestuurt.
Men bewonderde de bekoorlijkheid van het handwerk, en terecht, de gevoelige en
geoefende hand geeft een aangenamer, en zelfbewuster karakter aan een voorwerp
dan de onpersoonlijke, slechts accuraat werkende machine, maar, afgescheiden
daarvan dat er nu eenmaal werk is dat beter door de machine dan door de hand gedaan
kan worden, is het eenvoudig onmogelijk de machine te ontbeeren zoodra het op de
productie-in-massa aankomt.
Een enkel voorwerp is met de hand te maken, een mooie albumband kan door den
kunstenaar zelf gestempeld, een vuurscherm gebatikt, of gesneden, een kussen
geborduurd, een juweelenkistje gedreven worden, maar dit blijven dan enkelingen
terwijl tot het gebied der kunstnijverheid ook voorwerpen behooren, waarvan er
honderden gemaakt moeten worden naar één zelfde model; en hierbij zal de machine
ons dienen te helpen, wat zij heel goed kan.... mits men van haar eigenaardige eischen
gebruik wete te maken.
De machine moet men niet beschouwen als een remplaçant van de hand, maar
veeleer als een werktuig waarmede men iets soortgelijks, maar toch ook weer anders
kan maken, en waarnaar men wel degelijk zijn ontwerpen en teekeningen moet
richten.
Aan deze en nog andere oorzaken moeten wij het zeker toeschrijven, dat men ten
onzent vooralsnog niet van een specifieke Nederlandsche kunstnijverheid kan spreken,
van werk waar een zelfde geest in zit, dat door éénzelfde beginsel beheerscht wordt.
Ieder is nog te veel zoekende op eigen terrein, ook angstig voor de oogen van zijn
buurman, en hij, van wien een sterke persoonlijke opvatting in vorm of versiering
uitgaat, hij zal dra navolgers vinden, zij het dan ook slechts in de uiterlijkheid van
zijn werk.

AARDEWERK VAN WILLEM BROUWER.
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De tentoonstelling in het Stedelijk Museum nu moeten wij eenigszins anders
beschouwen, dan een gewone, vandaar dan ook dat wij meenden 't bovenstaande te
moeten laten voorafgaan. Er zit een min of meer propagandistische strekking in. Het
is niet alleen dat jongere of oudere kunstnijveren hier gelegenheid hebben hun werk
eens te laten zien, want ook firma's, die over eigen etalageruimte en uitstalvensters
beschikken, zonden, zij het dan ook op naam van den artiest, hier in.
Men wilde eens een beeld geven, wel eenigszins onvolledig, want alleen voor
leden
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der Vereeniging van Ambacht- en Nijverheidskunst is deze tentoonstelling ingericht,
van den stand der Nederlandsche kunstnijverheid.
In dit verband beschouwd is het zeer opmerkelijk, dat hoewel er verschillende
groepen van materiaal-bewerking zijn waar toe de kunstnijveraars zich voelen
aangetrokken, de nieuwe vormen over het algemeen buiten het bereik van velen
vallen en men voortbrengselen van ‘ambachts-nijverheidskunst’ toch als preciosa
moet beschouwen. Van een bepaalde kunstnijverheids-beweging, zooals wij die in
andere landen vinden is niets te bemerken; het blijft hier werk van enkele menschen,
voor enkele menschen en zoodra het de voorwerpen van algemeen gebruik in onze
omgeving betreft, laat ons zeggen, een behangsel met een eenvoudig goed patroon,
goed en gewoon theegerei, vloerzeil, - de tentoonstelling van smaakmisleiding leerde
het ons - dan moeten wij bij onze Duitsche naburen zijn, - daar is de ‘stijl’ tot in de
eenvoudigste dingen toe doorgedrongen.

AARDEWERK VAN CHRIS LANOOY.

Kunnen wij ons ter tentoonstelling dan ook al geen denkbeeld vormen van een
komenden nationalen Hollandschen stijl, er is veel te zien wat te waardeeren valt en
opmerkenswaard is. Merkwaardig is wel, dat op deze expositie van moderne
kunstnijverheid juist datgene wat het minst ‘modern’ is, wat herinneringen aan
voorafgegane kunstperioden in zich bevat, het beste is; wij noemen slechts de lamp
van Walenkamp, het aardewerk van Lanooy, de taschjes van de dames Reesema en
Nierstrasz, waar de kennis van Perzisch smeedwerk, van de kunst der Japanners en
Egyptenaren, niet vreemd aan is, hoewel wij hier toch geen oogenblik aan imitatie
zullen denken.
Wat overigens - wij zullen ons hier onthouden van een gedetailleerd
tentoonstellingsverslag - deze ambachts- en nijverheidsvoortbrengselen wel kenmerkt,
is een releveeren van het materiaal. Men zoekt naar mooie houtsoorten en laat die
bij voorkeur dof, naar mooie aardewerkkleuren en glazuren, naar goede grondstoffen
voor weven en borduren, batikken en bedrukken, en over het algemeen zijn ook de
werkwijzen die men toepast eerlijk en zuiver, d.w.z. zooveel mogelijk uit de techniek
voortkomende. Ziet de ook in andere opzichten zoo mooie kast van Penaat, het
aardewerk van Brouwer, de sieraden van Nienhuis, de vaasjes en pullen van Lanooy,
de druksels van Mesquita, het bindwerk van Smits. Ook in kleur-combinaties zijn
veel der Nederlandsche kunstnijveren gelukkig; wij wijzen slechts op de kamer van
Walenkamp.
Men is dus al een heel eind op den goeden weg, de dingen die men maakt zijn
‘goed’ en ‘waar’, maar Victor Cousin leert ons dat er nog een derde voorwaarde is
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waaraan een voorwerp moet beantwoorden, en Dr. P.J.H. Cuypers herinnerde eraan
in zijn openingsrede, ook de ‘schoonheid’ kan niet gemist worden.
Schoonheid is geen factor die men met een ‘smaken verschillen’ ter zijde kan
stellen, maar het resultaat van veel studie die men in kunstnijverheidszaken niet beter
kan verkrijgen, dan door het ernstig beschouwen van datgene wat groote voorgangers
in goede kunstperioden tot stand gebracht hebben.
R.W.P. JR.
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W. Degouve de Nuncques in den Rotterdamschen kunstkring.
W. Degouve de Nuncques, vóór alles een gevoelsartiest, bepaalt zich in hoofdzaak
tot het schilderen van landschappen. Hij heeft zijn eigen, zeer persoonlijke visie, die
is fijn, teer, kleurig (in verhouding tot onze grijze Hollandsche school). Hij streeft
naar eenvoud en stemming: - de stemming van het moment zoo eenvoudig mogelijk
uit te drukken. Hij heeft een fijne, gladde schildering, over het geheele doek
doorgevoerd, doch in schetsen, buiten gemaakt, geeft hij ruwweg de oogenblikkelijke
impressie, zich uitsluitend om de juiste toonverhouding bekommerend. Soms ziet
men een schets of ook schilderij op ongeprepareerd doek, met weinig droge verf, het
linnen er overal doorlatend, soms op karton, hetgeen aan dekverf doet denken.
Zijn lijn is fijn en gratievol, uiterst sober. Kenschetsend in zijn doeken zijn de
kale, gladde, fijne takken, gevend: ‘la nudité de l'hiver’ en de glooiende Brabantsche
velden. Zijn kleur helt naar het blauwe over, zijn groen is blauwachtig, en de witte
sneeuw ziet hij in een teer blauw waas. Hij heeft gevoel voor kleurharmonie en elk
doek heeft, zijnde de zuivere impressie van het moment, zijn eigen kleurgamma, zijn
eigen palet.
In den laatsten tijd legt Degouve zich toe op composities met bijbelsche
onderwerpen, die hij voor kerkmuren zou willen bestemd zien. Op deze tentoonstelling
zijn daarvan slechts schetsen, impressies, die hij van plan is in schilderijen uit te
werken.
A.Z.

André Wilder bij Reckers.
André Wilder, impressionistisch schilder van het klare licht - niet het warm-zonnige,
noch het zilver-lichtende licht; niet de omstuiving, de tinteling, het mysterie van het
licht; hij is geen gevoels-artiest; maar hij zoekt en geeft uitsluitend het heldere licht.
Hij uit dit op een vrij krachtige, vrij persoonlijke (soms doet hij aan van Gogh denken)
vrij onhandige, eenvoudige en eerlijke wijze.
Zijn werk moet wel geheel buiten gedaan zijn, want het is ruw, ongedwongen en
spontaan geschilderd. Zijn licht verkrijgt hij door tegenstelling der kleuren. Zijn
schaduwen zijn vaak ultra-marijn, in de zonpartijen heeft hij warm oker en vermiljoen;
toch, ondanks deze sterke kleuren, heeft zijn werk, op een afstand beschouwd, niet
veel kleur, doet alleen als licht aan. Al zijn schilderijen zijn ingeschoten en dof.
Zijn onderwerpen vindt hij overal waar hij groote lichtpartijen waarnam, en als
voor de hand liggend kiest hij bij voorkeur waterpartijen, zeekusten, vijvers. Parijs
schilderde hij ten tijde der overstrooming. Ook geeft hij kijkjes op water van de daken
gezien. Hij werkte in Noord-West Frankrijk, in België en ook in Nederland. Wat hij
van ons land maakte, molens in de wei, laat het Hollandsch oog onvoldaan.
A.Z.

Th. Goedvriend bij Schüller.
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Het verrast mij dezen schilder hier als een verdienstelijk en smaakvol etser te leeren
kennen.
Zijn ets-procédé is betrekkelijk eenvoudig, de verscheidenheid drukt hij meer uit
door karakteristiek der lijnen, dan door technische hulpmiddelen, als het branden
van tinten enz. Zijn technische uitdrukkingsmiddelen bestaan hoofdzakelijk in het
meer of minder krachtig inbijten van het etswater of in het aanwrijven van een verftint
en het wegschrappen hier en daar, waarmede hij dan tevens de hoogste lichteffecten
weergeeft, zooals de verf hoogsels op een schilderij ongeveer.
Onder zijn beste werken behooren de krachtig gebeten etsen; Pijnboomen No. 19
en Boschrand No. 14 v.d. Cat.; deze kenmerken zich door stijleenheid en kracht. Als
zwierig en smaakvol teekenaar, die vlug en karakteristiek de dingen weet weer te
geven, leeren wij hem door zijn teekeningen kennen, in bijzonder door zijn
krijtteekeningen van de IJsseloevers.
P.C.H.
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GUSTAVE MOREAU. SALOMÉ DANSENDE VOOR HERODES. (COLLECTIE MANTE).
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De schilder der Salomé's,
door Th.B. van Lelyveld.
Entrez, vous qui savez les signes et qui devinez l'âme des choses, entrez
dans les cavernes de la passion, montez par les forêts et les lacs du rêve,
aux cimes blanches de l'Idée pure!
EDOUARD SCHURÉ.
Ziedaar woorden volkomen op hun plaats waar er gesproken zal worden over den
magischen arbeid van Gustave Moreau, en hoe gaarne zou ik u, die werkelijk iets
beseft van de ziel der dingen, willen leiden in de duistere gangen van den hartstocht
of door mysteriewouden en langs meren van schoone droomen en uw gids willen
wezen wanneer gij zoudt willen stijgen naar de blanke toppen van de allerzuiverste
gedachten, de gedachten en droomen van dezen aller zuiversten kunstenaar.

STUDIE VOOR DE SALOMÉ UIT DE COLLECTIE MANTE. (MOREAU MUSEUM).

Maar dàt kan ik niet, en in zooverre is het niet geheel juist u te willen verlokken
met Schuré's ‘kom, zie en luister’.
Volkomen besef ik de groote bezwaren, het onoverkomelijk moeilijke om een
kompleet en vooral zuiver beeld te geven van deze wonderbaarlijke figuur en van
zijn dichterlijk, fantastisch, dikwijls ingewikkeld en zoo uitgebreid oeuvre.
Toch, al zal het oppervlakkig zijn en al is het met een zekeren schroom, wil ik
trachten ten minste iets open te leggen van het wezen van een van de allerinteressantste
modernen, die, zelfs voor het overgroote deel der artisten, een bijna onbekende is.
Gustave Moreau is voor de meesten een naklank uit het Luxembourg museum.
Men herinnert zich een groot doek met een muze die op een lier het nog bloedige
hoofd draagt van Orfeus en ook de enorme aquarel van Salomé, die, terwijl zij voor
Herodes danst, met een gebaar van ontzetting het hoofd van den Dooper afwijst, dat,
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omgeven door een grooten stralenkrans, plotseling verschenen is, onder de donkere
gewelven van een hoog paleis.
Maar die werken zijn niet van een groot picturaal effekt als o.a. de Bretonsche
processie van Jules Simon, in hetzelfde museum, noch geschilderd in een vloeienden,
malschen toets als de portretten van Blanche, evenmin opvallend door schittering
van kleur en meesterschap in modelé die de doeken van Besnard kenmerken. Als
men van aanleg niet onmiddellijk voelt het innerlijk schoon der dingen en men
daardoor niet onder de bekoring komt van het tot tranens toe bedroefde mooie meisje
van Thracië, dat met zoo'n grooten weemoed en zoo innig teeder-
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lijk het door de Bacchanten afgehouwen hoofd van den dichter draagt en men ook
niet onweerstaanbaar gefascineerd wordt door Salomé's prachtig gebaar van
plotselinge ontzetting, dan loopt men door, wellicht ook voorbij Carrière's spiritueele
doeken, om zich liever te verlustigen aan Simon's knap realistisch werk, aan de belle
peinture van Blanche en de prachtig gebrosseerde doeken van Besnard. Dat alles is
schilderwerk in den zuiveren zin des woords, terwijl zooals men meent, Moreau meer
literator en geleerde dan schilder is geweest.
Dit leege argument heb ik meermalen hooren verkondigen, zelfs in een land als
Frankrijk, waar het motief voor een schilderij bijna onbegrensd is en waar zijn
kwaliteit niet uitsluitend bepaald wordt door de beide enkele factoren: kleur en toon.
Ik noem dit argument leeg omdat dergelijke beweringen geuit worden door hen die,
hoofdzakelijk door gemis aan verwantschap, zich nooit de moeite hebben getroost
om ook in particuliere verzamelingen of door een bezoek aan Moreau's mooi museum,
hem beter te leeren kennen dan uit een werk van een vroege periode en enkele
aquarellen. Had men dit gedaan, dan zou men ongetwijfeld tot de overtuiging zijn
gekomen, dat Moreau, behalve een interessant geleerde met literarische neigingen,
daarbij ook was een schilder in hart en nieren, begaafd met de allerbeste
schilderkwaliteiten niet alleen, maar die bovendien - om voldoende uiting te kunnen
geven aan zijn wondere droomen en zeldzame visionaire gedachten - aan de
schildertechniek eischen stelde zoo hoog, dat zij de uiterste grenzen bereikten.
Dat evenwel Moreau's arbeid slechts de volle waardeering zal blijven genieten
van een kleine groep delicaten, spreekt van zelf. Voor den uiterlijken schijn, waaraan
het groote publiek onbewust hecht, heeft hij nimmer gewerkt en zijn ontwikkeling,
zijn verbeelding, zijn concepties waren zooveel hooger, zooveel idealer dan bij het
meerendeel zijner vakgenooten, dat noodwendig de zielkundige en dichterlijke
eigenschappen in zijn uitingen domineerden boven alle andere kwaliteiten.
Zoon van een architect van Louis Philippe, geboren in 1826, bezocht hij in 1848
het atelier Picot in Parijs, waar hij niet lang bleef. Dat hij hoofdzakelijk den invloed
ondervond van Delacroix' romantisme is niet geheel juist, het was veel meer dien
van den te vroeg gestorven Théodore Chasseriau, met wien hij zeer bevriend was.
Door dezen sympathieken, diep voelenden artist, wiens gemoed zoo verwant was
aan het zijne, leerde hij de antieken waardeeren en werd hij gewezen op stijl en
decoratief begrip, op een muzikale verdeeling van kleurharmonieën, op de schoonheid
en gratie van vormen, die van de vrouw in de eerste plaats. Chasseriau's eigenaardig
poëtische, maar ook rythmische, eenigszins sensueele en rustige kunst, trok hem
meer dan de picturale koorts van Delacroix. Zijn hartstochtelijk, maar weemoedig
en gevoelig temperament, droomde van een kunst ook wel emotievol en romantisch,
maar meer in evenwicht gehouden door klassieke schoonheid en vooral door diepte
van gedachte.
In 1856 stierf zijn vriend en leermeester, twee jaar later vertrok hij naar Italië en
bleef er tot 1860. Dat hij daar veel leerde zoowel van de Venetiaansche kleurenpracht
- Bellini en Carpaccio - als van de rythmische vormenkennis van da Vinci, Lippi,
Benozzo Gozzoli en Botticelli, is in zijn lateren arbeid duidelijk merkbaar. Trouwens
wanneer men dien vergelijkt met wat gemaakt is vóór zijn Italiaansche reis, dan voelt
men hoeveel hooger in geestelijk opzicht al het latere is. Het enorme doek ‘Ulysse
et les Prétendants’ dat in het museum bijna een heelen wand beslaat, een doek vol
dramatiek, met ontelbare figuren en op den voorgrond de stervende lichamen van de
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jonge mannen die het durfden wagen naar de hand te dingen van Penelope, dan
bewondert men wel het compositietalent, de
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prachtige grootsche illustratie van de bekende episode uit de Odyssea, maar hier
blijft een fysieke, geen innerlijke sensatie. En toch, onder de tallooze figuren is er
één dat onweerstaanbaar boeit. 't Is een mooi, jong dichter, die met opgeheven hoofd
en arm den pijl afwacht die ook hem zal doen sterven. Dit is het eenige denkende
wezen op het immense doek, maar een Moreau figuur in den allerbesten zin, een
belofte voor de toekomst.
Nooit heeft hij dan ook zijn kennis en cultuur willen gebruiken alleen voor picturale
uitingen, doch hij heeft die dienstbaar gemaakt voor bijna eindelooze scheppingen
waarin gesymboliseerd werden de menschelijke hartstochten, de menschelijke
gedachten, de menschelijke neigingen en idealen.

HERODIAS EN SALOMÉ (ONTWERP MOREAU MUSEUM).

Dit bijna te hooge doel kon hij maar op één wijze bereiken, namelijk door zich
geheel af te zonderen, door geheel in zich zelf te keeren, door heel eenzaam in het
stille van den avond te leven in de raadselen van de oude godsdiensten, in de mythen
der oude volken en in de legenden en fabels der middeleeuwen.
Want de godsdiensten, de mythen en de legenden zijn onsterfelijk. Al het
menschelijke lijden, alle teleurstellingen en vreugden, alle wenschen en verlangens,
alle hartstochten, driften en verschrikkingen, vindt men al of niet gesymboliseerd
terug in de oude godsdiensten, de mythen, de fabels en legenden.
Dat was het terrein van Moreau's droomensfeer. Zijn eigen gedachten, zijn eigen
verbeeldingen vormden zich over dag in het afgelegen, stille atelier, waar hij leefde,
afgezonderd van iedereen, verborgen als een kluizenaar, zoekend als een alchimist.
Door niets afgeleid, dagen, maanden lang, - ontwikkelden zich zijn verrukkelijke
visioenen, hoorde hij de stemmen die spraken uit lang, lang voorbije tijden. Dan, in
visionaire extase, en in een koortsachtige haast, krabbelde hij zijn eerste indrukken,
waschte hij in waterverf met ontoombare passie zijn fantastische composities in
weelderige, oostersche kleurenpracht, ontwierp daarna - heel methodisch - op doeken
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groot en klein de mythologische episoden zooals hij die, verjongd in een moderne
opvatting, gezien, gevoeld, begrepen had.
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Zoo ontstonden ongeloofelijk tooverachtige landschappen, tooverachtig van bouw,
tooverachtig van kleur. De bergen tooverachtig met daarop reusachtige, hoog
opblokkende oud-Indische tempels en paleizen, tooverachtig de diep-donkere boomen
tegen geheimzinnige, rossige en parelmoeren avondluchten, tooverachtig de
kobaltblauwe aanruischende zeeën langs de grijze, verlaten, eenzame stranden,
waarboven ondergaande zonnen vlammend vermilioenen.
Maar het tooverachtigst van al zijn de somnambulistische figuren die sterk aan da
Vinci verwant zijn, omdat zij alle gebruikelijke, banale houdingen en gebaren missen
in het uitdrukken van hun gevoelens. Ook Moreau's figuren ondergaan een zekeren
toestand, of het zijn uitsluitend denkende wezens, met raadselachtige mysterie oogen,
waarin hij zijn eigen angsten, zijn eigen hevige begeerten, zijn eigen ontroostbare
wanhoop wist te leggen. Prachtig zijn ze, subliem zelfs in hun edelen, weligen bouw,
hun lenigen gang, hun nobele statige houdingen en hun heel eenvoudige, heilige
gebaren.
Maar subliem vooral is de geraffineerde gratie der vrouwen, de mooie,
fijngebouwde, ideale vrouwen, vrouwen louter distinctie, maar meestal ook louter
symbool of louter illusie. Want menschelijk zijn Moreau's vrouwen zelden, enkelen
hebben wel een diep gemoedsleven, maar in hun onberispelijke, olympische
schoonheid, missen ze het aardsch-menschelijke, zijn ze als prieteressen uitsluitend
vrouwen van ziel, verschijningen van gedachte, verschijningen uit een Paradijs waar
geen geheimen, geen zonden zijn.
Vijftig jaar lang werkte hij onafgebroken door, al maar door, bijna zonder afleiding,
zonder gemeenschap met anderen, en hij was als een god die nieuwe werelden schiep,
werelden die hèm toebehoorden, met zijn eigen wonderluchten, zijn eigen angstvolle
zeeën, zijn eigen mysterieboomen, zijn eigen onbeklimbare bergen en woest
stroomende rivieren. Die werelden bevolkte hij zelf met menschen van zijn eigen
makelei, die leefden, streden en leden in hun atmosfeer van fataliteit, van
geheimzinngen toover en raadselachtige poëzie. En in die feërieke schilderingen
heeft Moreau, evenals alle groote dichters, gegeven de gansche geschiedenis - met
het onafwendbaar noodlot - van de lijdende en strijdende menschenziel.
De ziel, het wezen van den man gaf hij vanaf den centaur en den held tot den
profeet en den fijngevoeligen poëet. De strijd tusschen het dierlijke en den geest
werd gesymboliseerd in den centaurcyclus*), die tegen het kwaad in de Hercules
episoden†), de verovering van de goddelijke waarheid in den Jason, terwijl het
prachtige doek - en wellicht zijn meest komplete werk - ‘Le jeune Homme et la
Mort’, dat hij aan de nagedachtenis van Chasseriau wijdde, den te vroeg gestorven
held huldigt.
Geen wonder echter dat hij, met zijn eigen dichterlijke gevoelens, meermalen
aangetrokken werd tot de symboliseering van de poëten figuur, de poëet dien hij
vereerde als ziener van het bovenaardsche en met wien hij meeleefde in al zijn
verrukkingen maar ook in al zijn vertwijfelingen. Zoo ontstonden o.a. zijn Tyrteus,
de Atheensche dichter die door zijn zangen in den krijg den moed der Spartanen
*) O.a. La mort du centaure.
Centaure portant Orphée mort.
†) Hercule et l'hydre de Lerne.
Hercule chez les filles de Thestius.
Hercule et les oiseaux du lac Stymphale.
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aanwakkerde, dan ‘La Muse et le Poète’§), ‘Les Plaintes du Poète**)’, ‘Le Centaure et
le Poète’††), ‘Le Poète indien’, de ontelbare Sapho's en Apollo's en de mooiste van
deze serie ‘Orphée au Tombeau d'Eurydice’: vóor het mausoleum waarin Eurydice
begraven is, ligt Orfeus diep terneergeslagen voor een donker-somberen vijver, zijn
lier heeft hij opgehangen aan een afgeknotten boom. Dit

§) Op email geschilderd, collectie Hayam.
**) Luxembourg Museum.
††) Museum Moreau.
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doek werd geïnspireerd door het verlies van de vrouw die hij het meest liefhad, en
na wier overlijden hij zich nog meer dan tevoren terugtrok in de eenzaamheid van
zijn gedachtenarbeid.
Meer nog dan het wezen van den man, boeide hem de geheimnisvolle,
ondoorgrondelijke ziel van de vrouw van beteekenis, de vrouw van karakter, vanaf
de courtisane tot de heilige. In ten onvermoeid verlangen om een der grootste
mysteries te doorgronden dat is het wezen, het instinct van de interessante vrouw die òf liefde is, òf passie - in een verlangen om in dien gesloten tuin, in dat groote
doolhof den weg te vinden en te wijzen, herschiep hij bekende historische vrouwen
in geheel nieuwe gedaanten, los wel van alle traditie, maar in verschijningen goddelijk
mooi en onvergeetbaar. In een verrukkelijke hartstocht, zonder ooit kwetsend te zijn,
integendeel met uiterst fijnen smaak en met de hoogste gevoelens, schilderde hij zijn
‘Messaline’ de perverse, keizerlijke prostituée, zijn ‘Omphale’ en zijn ‘Dalila’, de
beide liefdelooze vrouwen met hun verderfelijken invloed op den man, zijn
‘Bethsabée’ de mooie zondares, moeder van Salomo, zijn Maria van Magdala aan
de voeten van den Christus en vooral zijn prachtige serie Salomé's waaraan hij zijn
reputatie dankte.
Maar de aardsche figuren alleen konden hem in zijn verheven, mystieke gedachten
niet bevredigen. De Grieksche mythen vooral hallucineerden hem steeds en gaven
aanleiding tot een reeks merkwaardige doeken ‘Oedipe et le Sphinx’, ‘Phaéton’,
‘Jupiter et Sémélé’, ‘Prométhée’, ‘La jeune fille Thrace portant la tête d'Orhpée’,
‘La Fée au Griffon’, ‘Les Vierges aux Licornes’, terwijl tusschen deze min of meer
belangrijke werken zijn Chimera's ontstonden en zijn Péri's, zijn Sfinxen en zijn
mooie slanke sirenes.

LEDA (MOREAU MUSEUM).

Een geheel afzonderlijke plaats nemen zijn Leda's in, die buiten alle traditioneele
opvattingen, de ingeving van de goddelijke gedachte in de vrouw symboliseeren.
Elk werk van Moreau's uitgebreide nalatenschap*) afzonderlijk te bespreken, hoe
belangrijk ook, u dus te leiden in het diepe wezen van dezen kunstenaar, 't is bijna
*) Ruim 200 doeken en aquarellen in particulier eigendom, en 800 schilderijen (meest in
wording) en aquarellen, benevens 7000 teekeningen in het Moreau-Museum.
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ondoenlijk en mij is het niet mogelijk uw gids te zijn naar de blanke toppen van de
allerzuiverste gedachten die geleid hebben tot al Moreau's merkwaardige scheppingen,
scheppingen rijk aan filosofische gedachten en gecomponeerd in rythmen van de
gratievolste lijnen, in symfonieën van de rijkste, weelderigste kleuren.
Als ik evenwel zijn enormen arbeid overzie, dan is er één verschijning die aldoor
boeit, die onweerstaanbaar aantrekt, een
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verschijning zóo individueel van opvatting, zóo betooverend, zóo voor altijd
onvergetelijk, dat het me een genot zal zijn daar langer voor stil te staan.
Ik bedoel natuurlijk zijn Salomé.
Is er wel één gebeurtenis die vanaf de allervroegste tijden tot nu de artisten in het
algemeen zóo heeft beziggehouden als die vermeld in Mattheus 14:*)
‘Maar als de dag van Herodes geboorte gehouden werd, danste de dochter van
Herodias in het midden van hen en zij behaagde Herodes:
waarom hij haar met eed beloofde te geven wat zij ook eischen zoude.
En zij te voren onderricht zijnde van haar moeder, zeide: ‘geef mij hier in een
schotel het hoofd van Johannes den Dooper.
En de koning werd bedroefd, doch om de eeden en degenen die met hem aanzaten,
gebood hij dat het haar zoude gegeven worden,
en zond henen en onthoofdde Johannes in den kerker. En zijn hoofd werd gebracht
in een schotel en aan het dochterken gegeven, en zij droeg het tot hare moeder.’
Hebben niet bijna alle kunstenaars van beteekenis - hoewel bijna uitsluitend de
beeldende - vanaf de Byzantynen tot Oscar Wilde en Richard Strauss zich
aangetrokken gevoeld door deze tragische episode, waarvan de eigenlijke kern is de
geheimzinnige dans die Herodes betooverde?
Hoe verleidelijk, hoe bekoorlijk moet Herodias' dochterke geweest zijn dat de
tyran haar de helft van zijn koninkrijk beloofde! En wat was eigenlijk die
betooverende, geheimzinnge dans? Was het die der zeven sluiers in welriekende
geuren en zonder sandalen gedanst door de Salomé van Wilde? Bedoelde Renan in
zijn ‘Vie de Jésus’ deze, waar hij spreekt van ‘une dance de caractère qu'on ne
considère pas en Syrie comme messéante à une personne distinguée?’ of danste zij,
zooals Flaubert meende, als de priesteressen van Indië, als de Nubische vrouwen van
de Watervallen, als de bacchanten van Lydië?
Wij weten het niet, alleen dit: dat de voorganger, de leermeester van den Christus
gevallen is als offer voor de onweerstaanbare verleidingen van Salomé, Salomé die
was de dochter uit Herodias' eerste huwelijk met Filippus, een man zonder beteekenis,
terwijl haar eerzucht heel andere verlangens had. Zij wist de gunsten te winnen van
den Viervorst Herodes Antipas, Filippus' broeder, een man met een zwak karakter
die zijn eerste vrouw - Koning Hareth's dochter, een Arabische prinses dus - verstootte
en Herodias huwde. Maar dit huwelijk had het volk verbitterd en Johannes was hun
tolk toen hij Antipas strengelijk onder het oog bracht dat het volgens de Joodsche
wetten ongeoorloofd was om zijn broeders huisvrouw te huwen. Aangezet door
Herodias liet Herodes Johannes gevangen nemen en kerkeren in het geweldige fort
Macheros, aan den oostelijken oever van de Doode Zee, waar de wraakgierige vrouw
eindelijk op het feest van Herodes' geboortedag*), dat in Macheros gevierd werd, op
zoo gruwelijk listige wijze het hoofd wist te doen vallen van den door haar zoo
gehaten anachoreet, de groote populaire prediker van Judea, de voorlooper van den
Messias.
Door de Byzantijnen in hun kleurvolle mozaïken, door de Gothieken in hun
kloosters en kathedralen, of in gecalligrafeerde manuscripten en gebedenboeken,
door de Primitieven op kerkramen en triptieken, op altaarbladen en in doopkapellen,
*) Zie ook Marcus 6:14-29.
*) Omstreeks het jaar 30, Salomé moet toen ongeveer 15 jaar zijn geweest.
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door de beeldhouwers en schilders der groote Renaissance in bas-reliefs en
kerkschilderingen, honderden malen is Salomé's dans en de onthoofding van den
Dooper in beeld gebracht. Later weer en nog eens weer door bijna al de groote
schilders en altijd, tot nu toe, hebben kunstenaars van alle nationaliteiten zich
aangetrokken gevoeld tot Salomé's wondere
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dans en het bloedig hoofd van haar slachtoffer.
Het waren echter de devote Primitieven, de beste vertolkers van godsdienstige
legenden, die ook in dit geval het minst oppervlakkig, het minst primitief zijn geweest,
die het meest zich gedacht hebben in de weelde en de pracht van het Oosten, die
psychologisch het tragisch moment het best begrepen hebben door de uitdrukking
van angst en schrik en de ontsteltenis der gezichten en gebaren.*) Na hen zijn de
voorstellingen picturaal wel en decoratief, maar absoluut onbegrepen, on-oostersch,
onwaar, oninteressant als vertolking en bovenal emotieloos, omdat men niet in het
minst voelt de verschrikking, het geweldig bange, het tragische van het voorgevallene.

EEN MUSE HET HOOFD VAN ORPHEUS DRAGENDE. (LUXEMBOURG-MUSEUM).

Dan komen de modernen, geboren in een tijd waarin de psychologie onder de
wetenschappen een allereerste plaats inneemt, waarin al de verschijnselen van
zielkundigen aard nagegaan, bestudeerd, vergeleken, in verband worden gebracht
met elkaâr, waarin beetje bij beetje, heel langzaam aan die duistere, mysterievolle
menschenziel beter begrepen wordt, zoodat noodwendig andere zienswijzen, andere
opvattingen opleven en waardoor ook de kunst op andere, belangwekkender banen
geleid wordt.
Daarom vooral is Moreau een man van zijn tijd geweest, hij, de treffende vertolker
van al het menschelijk doen en denken, de visionair die zooveel historische figuren
herschapen heeft in verschijningen ontdaan van allen pathos, van al het theatrale en
ze ons, modernen, zóó gegeven heeft, zooals wij die gaarne wenschen in onze
gedachten, in onze fantasie, in onze droomen.
De Saloméfiguur heeft hem jarenlang geobsedeerd, jarenlang heeft hij zich gedacht
in deze mysterieuse tragedie, jarenlang heeft hij daarvoor gestudeerd in de
Bibliothèque Nationale, zich gedocumenteerd in de Egyptische en Oostersche
*) Memlinck, Hospitaal St. Jan, Brugge. Quintijn Matsys, Museum Antwerpen. Rogier van der
Weijden, Museum Berlijn.
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verzamelingen van het Louvre. Studies en teekeningen vindt men bij tientallen in
zijn museum, uiting heeft hij gegeven aan tientallen van concepties, die hem geen
van allen bevredigden, noch in houding van de hoofdfiguur, noch in haar omgeving.
Toch zijn er enkelen, afzonderlijk beschouwd, niet vergeleken dus bij de laatste
praalvolle uitingen, die buitengewoon zijn en allermerkwaardigst als voorbereiding.
Want de groote aquarel: ‘Salomé dansant devant Hérode’*) is wel heel bijzonder.

*) Museum Moreau, No. 83 catalogus.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 21

320
Met een innig gevoel en een zeker gecompliceerd zinnelijk genoegen, heeft hij de
mooie donkere tonen van oude verweerde kleuren gewasschen om het uiterst blank,
smetteloos naakt van de verleidelijke bajadère, die prinses was van Syrië.
De koning, witgetulband, in een donkeren, purperen mantel, troont op hoogen
zetel, star als een oud Buddhabeeld. Links van hem de beul, de handen gevouwen
op zijn zwaard, recht en zwijgend. En Salomé, licht als een parelblank droomfiguur,
met de teenen even rakend den donker rooden bodem, zweeft in haar ritueelen dans
voor den diepen fond van oud goud en pauwblauw, van bronsgroen met mat
vermilioen en scharlaken. Lichaam en gelaat zijn ‘en profil,’ voorhoofd en neus is
één rechte, strenge lijn, het hoofd gekroond met een gouden tiare. De blik is
neergeslagen, de linkerarm - waarover een gazen peplos hangt - is opgeheven als
eischend de geweldige daad, terwijl de prachtige, zonneblonde harenvracht achter
haar aan golft, vallend om de mooie lijn van langen hals en schouder.
Na deze, wellicht laatste voorbereiding, kwam de grootsche, fascineerende en
beroemde evocatie van de collectie Mante, een evocatie zóo boeiend, geestelijk zóo
overdacht, psychologisch zóo juist, picturaal zóo weelderig als nog nooit, van de
vroegste tijden af tot heden ten dage een Salomé geschapen is.
Moreau heeft zich - niettegenstaande zijn uitgebreide voorstudies - niet willen
binden aan archeologische- of evangelische nauwkeurigheid, noch aan canonieke
traditie. Het architecturaal decor, de figuren, de kleeding zijn - evenals in al zijn
werken - Moreau's eigen verbeeldingen, zijn eigen mooie droomen. Maar juist dáarom,
om het wel waarschijnlijke, maar toch onreëele, gaat er een geheimzinnige,
suggestieve ontroering van uit die steeds grooter wordt en absoluut onbeschrijfbaar
is.
Onder de geïncrusteerde gewelven van een ontzaggelijk, heel vreemd en somptueus
paleis, waarvan de half Moorsche bogen gedragen worden door geweldige,
gepolychromeerde colonnaden en waarvan de wanden schitteren van sardonyx en
kornalijn, zetelt de Viervorst Herodes Antipas op een soort Byzantijnschen troon,
hoog en monumentaal. Hij is oud, gerimpeld, bleek en mager, een kostbare tiare dekt
zijn grijze haren, en zijn dunne witte baard valt over de goudborduursels van zijn
koningskleed; een magere hand, rustend op de knie, omvat den gouden
grootwaardigheidsstaf.
Op de estrade links van hem wacht Mannaëi*) de beul, een getulbande forsche
eunuch, de oogen afgewend, de mond omwonden door een breeden doek, als gedoemd
tot eeuwig zwijgen, het zwaard, dreigend naar boven, gevat in de rechterhand.
Prinses Salomé verschijnt van de andere zijde, zwevend op de toppen der
aaneengesloten teenen en heel ernstig als gold het een plechtig, heilig ceremonie.
Zij is subliem!
Even staat zij stil.
De ronde vormen van het mat-blanke bovenlichaam zwellen onder een zijachtig
doorschijnend byssus; het hoofd met neergeslagen blik, buigt zij even voorover,
terwijl het gelaat, als een heel mooi gesneden camée, fijn en streng van lijnen zich
profileert en het groote, verdorven oog schaduwt onder de eigenaardige, hooge
hoofdbedekking.
In prachtig gebaar strekt zij den slanken linkerarm recht naar voren, terwijl de
juweelen op de breede braceletten schitteren; met de rechterhand stelt zij vóor het
*) Flaubert, ‘Herodias’.
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gelaat een groote, open, blanke lotos, de heilige bloem van oud-Egypte en Voor-Indië.
Het onberispelijk mooie, soepele jonge lichaam, dat van een morbide schoonheid is,
is vanaf de heupen heel weelderig gedrapeerd in zware plooien van kleurige zijde
en kostbaar goudbrokaat en omhangen is zij met driedubbele
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snoeren van opaalglanzende parelen, met vonkelende zeegroene smaragden, goudgeele
chrysolieten, gloeiende robijnen en met schitterende, laag neerhangende gouden
sieraden en ornamenten vol zeldzame gemmen.
Langzaam en statig komt zij aanzweven op het snarengetokkel van een achter haar
zittende slavin, terwijl de sluwe moeder toeziet achter een zuil, verscholen in het
half duister. De akelige, sombere stilte in het enorme Babylonische paleis, is van een
lugubere angst, de dood aast er reeds rond en een onheilspellend licht van een
ondergaande zon zeeft neer hoog uit een der gewelven en mengt zich met het
flonkerend schijnsel der geele vlammen van de beide open, gouden hanglampen.

SALOMÉ MET HET HOOFD VAN JOHANNES. (COLLECTIE GREFFULHE).

Uit de stolp van een reukaltaar krinkelt bedwelmende wierook blauwig naar boven;
op den vloer geuren kleurige bloemen, daartusschen loert een jonge zwarte panter
in sfinxe-houding, de pooten recht vooruit gestrekt.
Als versteend en star op zijn hoogen gouden troon zit de oude afgeleefde tiran, de
tetrarch van Gallilea, schijnbaar rustig, zooals het een koning betaamt, maar in hijgend
verlangen volgt hij het zwevend, somnabulistische naderen van de verleidelijke
Syrische prinses, volgt hij ongestoord, in zalige hypnose elke beweging, elk gebaar,
elke trilling van het mooi-jonge lichaam dat als een verderfelijke bloem, in een
raffinement van perverse bewegingen haar wondere, geheime schoonhedenontplooit.
En Mannaëi, met dichtgesnoerden mond en afgewenden blik, wacht, recht en
onbewegelijk, op het heilige hoofd van den Dooper Jaokanan....
Als verschijning nòg fascineerender, emotievoller nog, van een ontroerende
ontzettende emotie zelfs is de groote aquarel ‘l'Apparition’, de vorstelijke gift van
Charles Hayem - een der eerste die Moreau's hooge kunst waardeerde - aan het
Luxembourg museum en waarvan de merkwaardige olieverf voorstudie een sieraad
is van het museum Moreau.
De schilder heeft zich - al is ‘l'Apparition’ een verder stadium van dezelfde ge-
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beurtenis - daarin niet willen bepalen tot dezelfde omgeving of dezelfde groepeering;
hij is daardoor des te boeiender.
We zijn weer in een enorm paleis, vol luister en pracht, wel oostersch dus, maar
raadselachtig van stijl. De wanden zijn met goud ingelegd, de koepels gecloisonneerd
en slanke zuilen van glanzend lazuli zijn gekroond met kapiteelen van ranke
ornementatie.

SCHETS VOOR HERODES UIT L'APPARITION.

Links zetelt Herodes Antipas, de satraap, op zijn kostbaren troon, lager naast hem
Herodias, zijn sluwe vrouw, goud gekroond. Voorover gebogen, in hijging en beving
der geprikkelde zinnen, verlustigt de oude despoot zich in het weelderig mooie
lichaam van zijn jonge stiefdochter. Zij is nagenoeg naakt, geurend van haar bad in
myrrhewater, geurend van de massages van amber en aromatische balsems. Omgord
is zij met doorzichtige, gouden, filigrane versiersels die lichtelijk tinkelen onder haar
bewegingen en waarvan de violette amethysten, de donkerblauwe safieren en
vuurgeele topazen oneindige schitteringen afwerpen. Van de schouders hangt af een
lang, wit kleed geborduurd met ornamenten van diep blauw, oud rood en mat groen,
afgescheiden en omzet door de versieringen van drie- en vierdubbele rijen van groote,
glanzende parelen. De gouden tiare vonkelt van blauwgroene reflexen.
Maar plotseling breekt zij de rythmische bewegingen van haar
zinnenbedwelmenden dans af, zij keert haar rug den koning toe, haar fijn gelaat krijgt
een uitdrukking van onbeschrijfbaren schrik en ontzetting en eenigszins
achterovergebogen wijst zij met uitgestrekten arm, in groot wanhoopsgebaar, een
afgrijselijke hallucinatie van zich af.
Daar vóór haar, onder de donkere schaduw van den hoogen gouden koepel, is
eensklaps verschenen een hoofd met lange haren, korten baard en nobele lijnen, een
hoofd dat zij onmiddellijk met een hevigen angstschok herkende als dat van Jaokanan
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den profeet, druipend van donker druppelend karmijn en waaromheen starrelen
millioenen trillingen van een ontzaggelijke aureool hel verblindend goud.
De slavin in kleurige kleeding neergehurkt, tokkelt kalm de cadanzen door op haar
snareninstrument.
Mannaëi de beul, met omwonden mond, een leege koperen schaal aan zijn voeten,
staat, de beide handen rustend op het geweldige zwaard, recht en onbewegelijk, als
gestold in brons.
De witte, geele en roode bloemen op het vloermozaïk van blauw en groen, drijven
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L'APPARITION. (LUXEMBOURG-MUSEUM).
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in een al grooter wordenden plas van bloedig, donker karmijn.
Geen geuren stijgen meer uit het geëmailleerde wierookvat. Maar met scherp
verwijtenden blik, blijft de afschuwelijke, verschrikkelijke verschijning onder den
hoogen gouden koepel, omgeven door oneindige bliksemschitteringen van het
allerheiligstschijnsel.
En Salomé, de bekoorlijke, de verleidelijke, Salomé de incarnatie van al wat
verderfelijk is, Salomé het symbool van perversiteit, zij de onweerstaanbare, de alom
betooverende Salomé is gebroken voor altijd door den diepdoordringenden blik van
den verheven Dooper.
Ziedaar evocaties die de alleruiterste grenzen der schilderkunst bereiken, die zijn als
de prachtigste pagina's van de grootste dichters en die gelijken op sommige muziek
die het hart sneller doet kloppen en den geest brengt in een toestand van ongekende
geestvervoering.
Prachtvoller, fascineerender Salomé's bestaan er niet.
In boeiende voordracht wedijveren ze wel met de zoo geheel verschillende Salomé
van Oscar Wilde, die minder suggestief, maar in haar egoïstische wreedheid nòg
angstwekkender is dan die van Moreau, omdat door het gevoel van wroeging wat de
Salomé van ‘l'Apparition’ in zich toont, zij ten minste nog mensch blijft. Geen spoor
daarvan bij Wilde's Salomé, die het heilige hoofd niet verlangde uitsluitend en alleen
op aandrang van haar moeder, maar tot bevrediging van haar eigen ontoombare passie
voor den profeet. Vervloekt had deze haar, toen zij hem om zijn kussen had gesmeekt
en zijn hoofd eischte zij alleen om, al was het dood en bloederig, het te omklemmen
in beide haar handen en het in hartstochtelijke uitingen en in een waanzinnig delirium
van liefdesverlangen te kussen, lang te kussen op den mond.
In het magistrale, prachtige proza van ‘Herodias’ is Flaubert historischer,
archeologisch nauwkeuriger, reëeler, maar ook dáarom is hij minder suggestief, mist
hij de geheimzinnige, aantrekkelijke bekoring van Moreau's kunstwerken, die doen
denken aan wondervolle orchideeën, heel vreemd, heel raadselachtig, afkomstig uit
wouden van mysterie en die je omhullen in een exotischen geur van bedwelming.
Dit is het markante verschil tusschen de beide groote Gustaves, die, hoewel ze elkaâr
nooit hebben ontmoet, in hun kunst*) en in hun levenswijze zooveel overeenkomst
hadden. Waar echter Gustave Flaubert blijft de onovertroffen schepper van ‘Salambo’,
Hamilcar's dochter, is Gustave Moreau de onvergetelijke evocateur van Salomé, de
verderflijke.
Nooit heeft deze figuur hem losgelaten, want onuitputtelijk was zijne verbeelding
en bijna talloos zijn Salomé-fantasieën. Behalve de bovenbeschreven meesterwerken
en zijn ‘Salomé à la prison’ - waar zij een roos ruikend, in haar koninklijken mantel
gehuld, in den kerker de volvoering afwacht van de gruwelijke misdaad - benevens
de de schitterend koloristische aqaurellen ‘Salomé tenant la tête de Saint Jean’;
‘Salomé au léopard’, ‘Salomé au jardin’ en ‘Salomé à la colonne’, allen in particuliere
verzamelingen, ontmoette ik in zijn museum nog 17 belangrijke aquarellen en
ontwerpen in olieverf en 13 teekeningen, composities en studies. Alleen dáarvoor al
is een bezoek en bestudeering van de Moreau collectie in de Rue Larochefoucauld
de moeite overwaard. Allermerkwaardigst is het ook daar op al zijn ontwerpen de
zoo geheel persoonlijke werkwijze na te gaan, die geheel bleef buiten de gewone
*) La teutation de Saint Antoine, de weelde in Salombo enz.
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farmacopya van schildersateliers. Maar bovendien, welk een genot is het je in te
leven in de geheimenissen van zóoveel bewonderenswaardige fantasieën en van de
aquarellen in ongeloofelijke kleurenrijkheid, die, smaakvol ge-
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DANS VAN SALOMÉ. (MOREAU MUSEUM).
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encadreerd, in de ronde, draaiende uithaalkasten geplaatst zijn. Wat een verrukkelijke
droomen uit het weelderig, fabelachtige Oosten, waarvan elke die weer te voorschijn
komt, verrast als een mooi sprookje of als een gloedvol fata-morgana met oneindige
perspectieven.
Toen Moreau het besluit genomen had om zijn werk na te laten aan den Staat,
heeft hij zijn huis en atelier laten verbouwen en het met een verdieping verhoogd.
Het was klaar in 1895, drie jaar later is hij gestorven.
Ik had het genoegen kennis te maken met den administrateur van het museum, de
bekende Henri Rupp, die vijftig jaar de trouwste vriend van Moreau was, de man die
van den jongen tijd af alle lief en leed met hem gedeeld en hem gesteund had in zijn
leven en in zijn werk. Wie zou, beter dan de heer Rupp mij hebben kunnen inwijden
en inlichten, hij, Moreau's uitverkorene en na zijn dood de uitvoerder van al zijn
wenschen? Nooit zal ik dat bezoek vergeten in zijn werkkamer van het museum,
waar de eerwaardige, patriarchale grijsaard in zijn mooie, gezellige omgeving van
boeken, schilderijen, oude meubelen en tapijten, met zijn prettige zachte stem, in het
zoetvloeiende van zijn prachtige taal, zoo vol geestdrift sprak over zijn gestorven
vriend, dien hij zoo lief had gehad als mensch, dien hij vereerde en bewonderde als
een eminent en zeldzaam kunstenaar. Veel moest ik maar niet vragen over zijn leven,
hoe dienstig dat in vele opzichten zijn kon in verband met de uitingen van een artist.
Want Moreau's uitdrukkelijke wensch was het om van zijn particulier leven zoo min
mogelijk mede te deelen. Begrijpelijk zou dit zijn voor iemand wiens intiem leven
iets te verbergen had, maar het tegendeel is waar, Moreau's leven was dat van een
eenvoudig, in elk opzicht eerlijk, hoogstaand mensch. Het werk alleen zou van belang
zijn voor degenen die na hem kwamen, hij zelf kon en moest vergeten worden. Een
paar uren vóór zijn dood sprak hij nog deze merkwaardige woorden tot zijn vriend:
‘Ce qu'il y a dans mon atelier, je l'ignore, - un artiste est trop intéressé dans la question.
- Si j'ai mis dans mes oeuvres quelque chose qui mérite de vivre, cela vivra malgré
tout, si je me suis trompé, cela ira òu vont les choses médiocres. J'ai trouvé dans le
culte passionné de mon art et dans un travail acharné des jouissances inexprimables:
j'ai ma récompense, je ne demande rien.’
Toen gaf hij een envelop met zijn testamentaire beschikkingen en laatste wenschen,
en hij hoopte er op te kunnen vertrouwen dat die allen stipt zouden worden opgevolgd,
o.a. een uiterst eenvoudige begrafenis, zonder bloemen of kransen, zonder
redevoeringen en geen dagbladartikelen, geen portretten in tijdschriften, nooit
monumenten of beeltenissen ‘aucune reproduction de ma personne.’
Toch zal men zich een voorstelling kunnen maken van het uiterlijk van dezen
genialen man. In het museum kan men twee zelfportretten vinden uit verschillende
perioden, éen in olieverf waar we hem leeren kennen als een man met zachte
gelaatstrekken, een aristocraat van geest met een breed voorhoofd, fijn besneden
gezicht en dunnen baard en knevel; het andere, een penteekening, is later gemaakt,
't is en face, de oogen zijn heel klaar en intelligent, de blik uiterst sereen met iets
melankolieks en droomerigs, 't is de blik van den filosoof en ziener, die weet dat het
volmaakt geluk niet is van deze aarde.
Moreau is nooit getrouwd geweest; zijn jonge leven heeft hij volop genoten, overal
en door iedereen gezocht en gewaardeerd om zijn aangename manieren, zijn grooten
eenvoud, zijn prettige wijze van spreken en zijn buitengewone muzikaliteit. Hij had
een prachtige stem en bij de musici was hij bekend om zijn benijdenswaardig muzikaal
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geheugen. Later is hij ernstiger van aard geworden, hij trok zich meer en meer terug
om zich geheel te kunnen overgeven aan zijn eigenlijke roeping, en niet en door niets
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afgeleid te worden in zijn breidellooze gedachten en verbeeldingen. 't Is een absolute
legende - zooals er zooveel zijn over zijn leven - dat hij zich opsloot omdat hij de
menschen minachtte, daarom hun nietswaardig gezelschap mijdde en toen trotsch
uit zijn ongenaakbaren ivoren toren op hen neerzag. Maar, te midden van het woelige
Parijs was zijn isolement hem heilig, omdat hij daardoor buiten invloeden bleef en
hij zich ongestoord, ongehinderd kon overgeven aan zijn meditaties en hoogere
gedachten.
Onuitputtelijk was zijn geest, onuitputtelijk zijn werkkracht. Tot den dag van zijn
sterven heeft hij onvermoeid doorgearbeid, altijd strevend om zijn kennis en middelen
van uitdrukking te vermeerderen, niettegenstaande een heftige maagkanker hem in
het laatst veel heeft laten lijden. Acht dagen voor zijn dood vond de oude Rupp hem
's morgens boven op zijn ateliertrap in zwijm liggen; toen hij op zijn bed weer bij
kennis was gekomen, was hij niet te bewegen om rust te houden, hij werkte den
verderen ganschen dag, zelfs in den laatsten avond van zijn leven veranderde hij nog
de compositie van een zijner schilderijen.
Zijn werk was hem lief, was hem een hartstocht, en zijn er over de schilderkunst
mooier, verhevener woorden geschreven dan deze, die men vond in een van zijn
schetsboeken:
‘O noble poésie du silence vivant et passionné! Bel art que celui qui, sous une
enveloppe matérielle, miroir des beautés physiques, réfléchit également les grands
élans de l'âme, de l'esprit, du coeur et de l'imagination et répond à ces besoins divins
de l'être humain de tous les temps!
C'est la langue de Dieu! un jour viendra òu l'on comprendra l'éloquence de cet art
muet; c'est cette éloquence dont le caractère, la nature et la puissance sur l'esprit n'ont
pu être définis, à laquelle j'ai donné tous mes soins, tous mes efforts: l'évocation de
la pensée par la ligne, l'arabesque et les moyens plastiques, voilà mon but.’
Jaren achtereen exposeerde hij niet omdat de groote massa zijn bedoelingen toch
niet waardeerde en er geen belang in stelde. Onverschillig was hij niet onder die
miskenning, het was een groot leed dat hem erg kwelde, maar het ontmoedigde hem
niet, want hij begreep heel goed dat het onmogelijk was te eischen dat de hoogste
uitingen van kunst, gecomponeerd na jarenlange studie, strijd en overdenking, zoo
dadelijk voor profanen en oningewijden gemeen goed zouden worden. Zeldzaam
ook was zijn gewoonte om nooit aan kunstkoopers te verkoopen om daardoor niet
in de verleiding te komen of gedwongen te worden werk te leveren naar den smaak
van het publiek en omdat hij afkeerig was van het denkbeeld dat zijn schilderijen
handelswaar zouden worden. Genoeg en een groote voldoening was het hem dat dat
er een groepje ontwikkelden was, ongeveer 12 in getal, dat zijn werk voelde en
begreep en het elkaâr betwistte.
In 1885 heeft Moreau Holland bezocht, hij had een groote vereering voor onze
17e eeuwsche schilders, ook voor enkele kleinmeesters. Vooral de toon van de
toenmalige Hollandsche school bewonderde hij zeer, hoewel hij voor zich het zoeken
naar toon een onbereikbaar iets vond, daar kon je je heele leven naar zoeken zonder
iets bereikt te hebben, tenzij je jaren aan één doek besteedde.
Veel te laat werd hij, die een van de rijkst begaafde geesten van zijn tijd was,
gewaardeerd, ook door de officieele wereld die hem in 1892 een professoraat opdroeg
aan de Ecole nationale des Beaux Arts, en het spreekt vanzelf dat een man als Moreau,
die, behalve de oppervlakkige, uiterlijke schoonheid der dingen, vooral voelde de
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diepere, innerlijke weelde, geen dogmatisch, droog docent kon zijn. Hij en Puvis de
Chavannes, wier kunst ons tot zulke hoogere gedachten hebben gebracht, hebben
noodwendig met hunne idealistische theorieën een enormen invloed uitgeoefend op
de jonge Fransche school. Vooral Moreau's welsprekende betoogen voor de groote
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meesterwerken in het Louvre, maakten een onvergetelijken, enthousiasten indruk op
zijn leerlingen.
Een groote bekoring ging er uit van dezen apostel, die nooit over zich zelf sprak,
die buiten zijn eigen concepties bleef en zonder schismaticus te zijn, verkondigde
zijn eenvoudige, onomstootbare leerstellingen, wars van alle eer en roem en met
voor oogen alleen dit éénig zuivere:
‘Pour un artiste il est absolument nécessaire d'aimer son art et de travailler toujours,
ce n'est pas nécessaire d'avoir du succès’.

HERCULES MET DEN DRAAK.
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Eene tentoonstelling van Mahomedaansche kunstwerken
door H.v.d.V.
II (Slot).
De Islamitische schilderkunst, althans voor zoover wij ze kennen, staat in nauw en
onverbreekbaar verband met de boek-kunst. De miniatuur-schildering, die voor een
niet onbelangrijk deel ontstaan is uit eene tot de uiterste verfijning ontwikkelde
calligraphie, werd in de eerste tijden voornamelijk tot verluchting van handschriften
beoefend; en ook in de verdere uiterlijke verzorging van het boek speelde de
schilderkunst, waar het gold schutbladen of boekbanden te versieren, een belangrijke
rol.

AFB. 12. BOEKBAND, GOUDDRUK OP BLAUWEN FOND, PERZISCH
(PHOTO BRUCKMANN).

16E EEUW. EIG. PEYTEL, PARIJS.

Wel is het bij overlevering bekend, dat zelfs in de eerste eeuwen van de
Mahomedaansche tijdrekening muurschilderingen zijn gemaakt; wel zijn verhalen
tot ons gekomen, die den lof zingen van twee portretten van danseressen, door twee
‘concurreerende’ kunstenaars geschilderd, van zóó verbluffend perspectief, dat ieder,
die ze zag, meende, dat door den muur van het paleis de eene danseres naar binnen
ging, de andere naar buiten kwam; ook zou er een muurschildering bestaan hebben
van ‘Joseph in de put’, die zoo ‘echt’ moet geweest zijn, dat zij, die ze hadden kunnen
zien, verzekerden, dat het was, alsof Joseph uit de put kwam. Het is ons echter niet
mogelijk na te gaan, in hoeverre deze uitingen van bewondering ook naar Westersche
opvattingen verdiend mochten heeten. Maar van de Mohamedaansche schil-
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derkunst, zooals zij in de miniaturen zich doet kennen, was het perspectief in het
algemeen nu juist niet de sterkste kant.
De muurschilderingen, die door Prof. Musil in de overblijfselen van het woestijnslot
Kosseïr-Amra eenige jaren geleden werden ontdekt, zijn, wij wezen er vroeger reeds
op, van zoo volkomen Byzantijnschen stijl, - verklaarbaar als men bedenkt, dat het
bouwwerk voor den Khalif door op zijn verzoek hem door den Byzantijnschen keizer
ter beschikking gestelde kunstenaars en handwerkslieden uitgevoerd werd, - dat zij
als een specimen van Mahomedaansche schilderkunst moeilijk in aanmerking kunnen
komen.
Zoodat wij van Mahomedaansche schilderkunst in grooten stijl ongeveer niets uit
eigen aanschouwing kunnen leeren kennen.

AFB. 13. BOEKBAND, LAKSCHILDERING MET GOUD OP ZWARTEN FOND, PERZIË 17E EEUW. EIG. MUSEUM
F. KUNST UND GEWERBE, HAMBURG. (PHOTO BRUCKMANN).

***
Aan het boek, nauwkeuriger uitgedrukt, aan het handschrift, hebben de Mahomedanen
getoond al wat aan onuitputtelijk geduld, technisch kunnen en bovenal gevoel voor
het schoone in hen was.
Niet alleen het eigenlijke handschrift, niet slechts de miniaturen ter verluchting
daarin aangebracht, maar ook de band der boeken, bestemd voor de bibliotheken van
de prachtlievende khalifen of rijke verzamelaars, werden op zich zelf ware
kunstwerken.
De handschriften werden gebonden in lederen banden met een klepomslag,
ongeveer zooals aan onze oude kerkboeken gebruikelijk is. Van twee wijzen van
versiering van boekbanden geven de afb. No. 12 en No. 13 een denkbeeld. De eerste
is van geperst goudleer en merkwaardig, behalve wegens de zeer fraaie vlakverdeeling,
ook om het sterk uitgesproken Mongoolsch karakter der versiering. Vooral de zittende
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figuur in het midden en de beide gevleugelde daarboven vallen hierdoor op. Later
zullen wij zien, dat deze invloed ook op de Perzische schilderkunst in dezen tijd
(16de eeuw) zeer sterk was. De tweede boekband is versierd in lakschildering, met
goudachtige kleuren

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 21

331
op zwarten achtergrond. Men ziet hierin dezelfde versierings-motieven als ook op
Perzische tapijten uit dezen tijd (17de eeuw) voorkomen. En ook de omlijsting, streng
symmetrisch, maar toch van eene bekoorlijke losheid door de talrijke fijne details,
doet denken aan de omranding van een tapijt.
***

AFB. 14. KNIELENDE JONGELING, PERZ. MINIATUUR
BRUCKMANN).

17E EEUW. EIG. KOECHLIN, PARIJS. (PHOTO

Weten wij dus van de muurschilderingen die door Mahomedaansche kunstenaars
gemaakt zijn, niets dan wat bij overlevering tot ons gekomen opgetogen verhalen
daarvan zeggen, van de miniatuurkunst zijn ons een zeer groot aantal werken van
onvolprezen schoonheid bewaard gebleven.
De miniatuurkunst zou dan ontstaan zijn uit eene tot wijde ontplooiïng gekomen
calligraphie. In hoeverre dit voor alle onder den Islam levende volken in gelijke mate
zou zijn vol te houden; welken invloed de opvattingen der Perzen, omtrent het verbod
levende wezens in beeld te brengen, op hunne kunst hadden; of niet misschien de
groote vrijheid, waarmede zij dit - voor hen dan al of niet geldend - verbod overtraden,
waartoe ten slotte toch ook de meeste andere Mahomedaansche volken kwamen, ten
deele moet verklaard worden uit reeds vóórdat de Perzen onder den Islam gebracht
werden, bij hen bestaande tradities; dit alles zijn vragen, waarover ter zake bevoegden
het nog geenszins eens zijn en aan welker beantwoording in dezen of genen zin ik
mij als onbevoegde niet zal wagen.
Eene systematiseering der miniaturen naar de landen waar, of den tijd wanneer
zij gemaakt, gezwegen nog van de scholen, waaruit zij mochten voortgekomen zijn,
ontmoet vaak hetzelfde bezwaar, waarop wij reeds dikwijls zagen, dat de onderzoeker
van Mahomedaansche kunst telkens stuit. Een overgroot aantal is niet met eenigen
naam geteekend. Soms is in een met miniaturen verlucht handschrift wel de naam
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van den calligraaf, niet die van den miniatuur-schilder aangegeven. Mogen wij ook
hieruit misschien opmaken, dat de calligraphie de moeder-kunst, de hooger
gewaardeerde was, de miniatuur-schildering slechts als eene bijkomstigheid gold?
De copiïst, die een manuscript afschreef, liet de bladzijden, die ‘versierd’ moesten
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worden, wit, en later, als het handschrift gereed was, begon de schilder zijne figuren
eerst met zwart of rood krijt te teekenen, om ze daarna te schilderen. Het papier,
waarop geschilderd zou worden, werd vooraf bestreken met een laagje zeer fijne
kalk, aangelengd met Arabische gom. Bij de met meer zorg gemaakte handschriften
ging men in zooverre anders te werk, dat de kunstenaar zijne schildering op losse
bladen maakte, die later op de witgelaten bladzijden werden geplakt.
Het nauwe verband tusschen de calligraphie en de schilderkunst is duidelijk te
zien in de Egyptische verluchte handschriften. In de eerste tijden zijn in Egypte
blijkbaar slechts Koran's met miniaturen gesierd: een schutblad, eene gansche
bladzijde, aanvang van het geheel of van een onderdeel, of eene randversiering boven
de eerste pagina. De afbeelding van levende wezens komt in deze heilige boeken
natuurlijk niet en in het algemeen in deze periode nog niet voor. De versiering bepaalt
zich tot geometrische figuren met of zonder een titel, een opschrift in calligraphie.
Maar wat in deze versiering van geheel geometrischen opbouw door die kunstenaars
is bereikt, is van onovertroffen schoonheid. Men heeft het gevoel, dat alles wat lijn
en cirkel aan ongedachte combinatie's kunnen geven, in deze miniaturen ons is
voorgetooverd. En toch vraagt men zich een oogenblik later weer af, of de bron,
waaruit al dit schoons is voortgekomen, niet in waarheid onuitputtelijk mag genoemd
worden.
Zoo krachtig en wel-overwogen deze Koran-miniaturen zijn in opzet en ordonnantie
van het geheel, zoo soepel, levendig en subtiel zijn zij in de gedetailleerde uitwerking.
Nergens lijkt het ons, dat de kunstenaar naar eene oplossing gezocht heeft; het is als
kon het logisch niet anders zijn, dan het geworden is en als vloeide die stroom van
geometrische motieven zoo ‘van zelf’ op het papier als in een kaleidoscoop.
Maar niet alleen de teekening, ook de schildering is bewonderenswaardig. Met
hoe gekuischten, voornamen smaak zijn hier de verschillende kleuren en het goud
tegenover elkaar afgewogen! Nergens eene onschoone naast-elkander-stelling van
kleuren en toch overal die durf van overgangen, die het geheel in al de strakheid van
den geometrischen opzet tot eene gloeiende weelde van kleurenpracht maakt. Zij
vereenigen in zich - deze miniaturen - het warme, mollige van de fraaiste tapijten,
en de voorname, elegante fijnheid van de getrokken lijn.
In de versiering van andere handschriften dan de Koran, met name wel
geschiedenisboeken uit de 14de en 15de eeuw, hebben de Egyptenaren niet zulk eene
hoogte bereikt. Het goud wordt overmatig veel aangewend en het geheel werd
zwaarder en maakte af en toe zelfs den indruk van overlading.
Van de Arabieren zijn geen miniaturen bekend ouder dan de 13de eeuw. Zij worden
niet onder de beste voortbrengselen van Mahomedaansche miniatuurkunst
gerangschikt. Eene sterke invloed is merkbaar van Byzantijnsche muurschilderingen,
voorbeelden, die zoo getrouw en slaafs werden nagevolgd, dat zelfs de
heiligen-aureool, vaak ook door de Arabieren wordt weergegeven.
De grootste meesters onder de Mahomedanen in de eigenlijke miniatuurkunst zijn
de Perzen geweest. Wij zagen het reeds: van de fresco-schilders, die zij moeten
voortgebracht hebben, is niets meer over dan de verhalen over hun kunst en hun
kunnen. Of er kans is, dat overblijfselen van hun werk nog eens aan het licht zullen
komen, zooals Gaston Migeon veronderstelt, zal de toekomst ons slechts kunnen
leeren. Hij houdt het voor ‘niet onmogelijk’, dat men overblijfselen zal vinden van
fresco-schilderingen, die hij zich voorstelt, dat vooral onder de schitterende en
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luistervolle regeering van Shah Abbas I in de vorstelijke paleizen moeten aangebracht
zijn. Hoe dit ook moge zijn, voor het oogenblik moeten wij ons tevreden stellen met
wat er van Perzische miniatuurkunst over is, om ons een denk-
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beeld te vormen van de hooge cultuur, toen ter tijde in Perzië ook op dit gebied der
kunst, en van de richting, waarin en de invloeden waaronder deze kunst zich
ontwikkelde.

AFB. 15. HERDER MET BOKJE, MINIATUUR, PERZISCH,
BRUCKMANN).

17E EEUW. EIG. JEUNIETTE, PARIJS. (PHOTO

Hier eerst recht zien wij de uitbeelding van levende wezens als de gewone opgave,
die de schilder zich stelt. En al zullen wij zoo aanstonds zien den grooten invloed,
die van de calligraphie op de schilderkunst moet zijn uitgegaan, van een beperking
tot de versiering van het geschrevene heeft zij zich in den lateren tijd losgemaakt.
Er is dan ontstaan eene geheel zelfstandige schilderkunst, al stelt zij zich ook nog
vaak in dienst van de boekversiering. Van Byzantijnschen invloed, zooals wij in de
Arabische miniatuurkunst opmerkten, zijn in de Perzische kunst minder sporen; zeer
sterk daarentegen is de invloed van Mongoolsche zijde geweest.
De schilderkunst schijnt in Perzië reeds lang vóór de verovering door den Islam
te zijn beoefend. In een oud handschrift wordt gesproken van een boekwerk: Portretten
van de vorsten uit de dynastie der Sassaniden, waarin dezen allen in miniaturen
afgebeeld zouden zijn. De oudste - ons bekende - voortbrengselen van Perzische
schilderkunst zijn van de 13de eeuw. En van dien tijd af tot in de 18de eeuw kunnen
wij de ontwikkeling van die kunst volgen. Men heeft gemeend drie perioden in het
leven dier kunst te kunnen onderscheiden, die te zamenvallen met de drie elkander
opvolgende dynastiën: de Mongolendynastie (midden 13de tot midden 14de eeuw),
die der Timouriden (tot einde 15e eeuw), die der Safiden (of Safawiden) (tot einde
18de eeuw).
Uit den tijd der Mongolendynastie zijn de oudste Perzische miniaturen, die wij
kennen. Maar talrijk zijn de handschriften dan nog niet. De omstandigheden,
waaronder men toen leefde, waren niet geschikt om een in aanleg bestaanden kunstzin

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 21

tot uiting en ontwikkeling te brengen. Oorlogen, invallen waren aan de orde van den
dag. En het leven van den enkeling ondervond den terugslag daarvan.
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De jacht was de meest geliefde ontspanning. In eten en het gebruik van bedwelmende
dranken heerschte toen overdaad. Zoo althans moeten wij ons het leven uit dien tijd
denken, als wij ons daarvan een denkbeeld willen vormen uit de voorstellingen, die
de miniaturen van toenmaals ons te zien geven. Veldslagen, bloedige vechterijen,
groote eetpartijen of drinkgelagen. De uitvoering van deze schilderingen was nog
bij lange na niet zoo voortreffelijk en verfijnd als zij later zou worden. Maar de sterke
invloed, dien Chineesche vormen en opvattingen toen op de Perzische kunst begonnen
te krijgen, blijft ook later steeds door merkbaar.
Met de regeering van Timour-Lenk kwam er verandering in den toestand. Het land
kwam tot rust, een toestand, dien Perzië sinds lang niet meer kende. Timour-Lenk
zelf wordt geschetst als een wreed en woest man, maar - een samengaan uit de
Oostersche psyche misschien lichter verklaarbaar dan het ons in een Westersch
karakter zou voorkomen - tevens een bewonderaar van dichtkunst, ja, zelf een
schrijver. Ook zou hij smaak voor schilderkunst gehad hebben en van zich zelf en
zijne verwanten liet hij portretten schilderen. De regeering van Timour en zijne
opvolgers uit deze dynastie werd een tijdperk van stijgende ontwikkeling der Perzische
schilderkunst.

AFB. 16. EEN DER MINIATUREN VAN BEHZAD VOOR DE ‘GESCHIEDENIS VAN TIMOUR’. STELT VOOR
DEN BOUW VAN DE STAD SAMARKAND, GEDATEERD 1467 (N. CHR.). EIG. SCHULZ, BERLIJN. (PHOTO
BRUCKMANN).

Wij stipten reeds aan, dat de schilderkunst in nauw verband tot de calligraphie
stond. De schilders, wier leerlingen en navolgers later de groote meesters van de
Perzische schilderschool zouden worden, stelden hun kunst geheel in dienst van de
versiering der handschriften, van de verzamelingen gedichten of vertellingen. Hun
kunst is geheel geïnspireerd door, en ondergeschikt gemaakt aan den inhoud van het
manuscript. In den rand van hun schildering worden soms in fraai, kunstvol schrift
eenige regels van het vers herhaald, of eene ruimte wordt in de schildering vrijgelaten,
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waarop later eene strophe van het gedicht geschreven wordt, zoodat het werk van
den schilder niet werd dan de omlijsting, de vereerende versiering van het gedicht,
van het verhaal.
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Maar niet alleen eene zoodanige uiterlijke afhankelijkheid bestond. Wij zullen zien,
dat ook in de miniaturen, die als zelfstandig werk buiten eenig verband met
boekversiering zijn gemaakt, nog wel de invloed van de calligraphie is aan te toonen.
Het waren verzamelingen van verhalen, van gedichten, die de schilders met
miniaturen versierden van ongemeeneschoonheid. Talrijk zijn zij nog tot ons gekomen,
die kostelijke manuscripten; een gedichten-bundel, den Bostan (tuin) van Sadi, een
naar het schijnt in dien tijd populair boek, in meerdere exemplaren, verlucht door
verschillende en blijkbaar van de voortreffelijkste schilders; gedichten van den poëet
Nizami, van den dichter Hatefi; het Boek der Koningen, een uitvoerig gedicht, dat
een op legenden berustende geschiedenis van Perzië bezingt; van dezen aard waren
de geschriften, waarin wij het werk der Perzische miniaturisten kunnen vinden, maar
daarnaast komt ook het zelfstandige schilderstuk voor; zij werden meestal verzameld
in een lossen band, niet, zooals in Westersche landen, als wandversiering opgehangen.
De voorstellingen waren andere geworden, dan in den tijd der Mongolen. Het
landschap of een ingewikkeld architectonisch geheel vormen vaak het decor, waarin
zich tafereelen van geheel uiteenloopenden aard afspelen.

AFB. 17. PORTRET VAN SULTAN HUSSEÏN MIRZA, WAARSCH. DOOR BEHZAD OMSTR. 1500. EIG. MARTIN,
STOCKHOLM. (PHOTO BRUCKMANN).

***
Er is iets idealistisch in de Perzische schilderkunst, iets droomerigs, zou men bijna
kunnen zeggen. Zij geeft niet steeds de realiteit; in de handeling doet zij ons niet
zoozeer de beweging, de actie zelf zien, dan wel den reflex daarvan op de omgeving,
op de - zoo even handelende - personen zelf. In portretten geeft zij minder de
substantie weer, die het menschelijk lichaam is, dan zijne silhouet, zijn omtrek; de
gelaats-uitbeelding wordt niet uit een groot, een oneindig aantal kleine trekjes
opgebouwd, maar magistraal met een paar lijnen aangeduid. Dat aan de strengste
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eischen van perspectief vaak niet voldaan wordt, zagen wij reeds. De ingewikkelde
architectuur, waarin zij hunne tafereelen dikwijls plaatsen, komt dan vaak niet tot
haar recht. Waaraan dit toegeschreven moet worden: aan de opvatting, dat de
zuiver-schoone lijn, de kleur en bovenal de stemming hoofdzaak zijn, en dat
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het realistisch juiste, zuiver weergeven van het voorwerp de waarde van niet meer
dan eene bijkomstigheid heeft?

AFB. 18. VORST MET BEDIENDEN, MINIATUUR OP ZIJDE, BLIJKBAAR DOOR EEN CHINEES IN PERZISCHEN
STIJL UITGEVOERD. PERZISCH 15E EEUW. EIG. V. GOLOUBEW, PARIJS. (PHOTO BRUCKMANN).

Ik zal niet trachten het antwoord hierop te geven. Aan een gebrek aan technisch
kunnen valt het moeilijk te gelooven, als men ziet hoe voortreffelijke teekenaars de
Perzen waren. En toch, ook hun teekenkunst heeft iets zeer eigens, bijzonders. Ziet
men hierin misschien niet nog een trek van verwantschap met de calligraphie, waarop
ik boven reeds doelde?
Heeft niet de in afb. 14 weergegeven penseel-teekening iets zeer eigenaardigs?
Ten eerste valt ons op met welk een uiterste soberheid hier eene teekening van
ongemeene fijnheid is verkregen. Geen lijn, die niet eene bepaalde, onmisbare werking
geeft. Maar spreekt hier ook niet uit eene groote liefde voor de fraaie, met vaste hand
getrokken, soepel rondende lijn, zooals zij ook als arabeske uit de calligraphie moest
ontstaan, de lijn als element van schoonheid op zich zelf genomen, niet slechts als
middel van uitbeelding? Men lette op de nobele lijn, die de ronding van het kleed
om de dijen aangeeft. Het is alsof in deze teekening elke lijn slechts om haar zelfs
wil is getrokken. De opzettelijkheid ziet men nergens.
In de in afb. 15 weergegeven penseelteekening evenals de vorige uit de 17de eeuw
dateerend, ziet men eenigszins de perspectief-fout, waarop ik reeds wees. De grond,
waarop de herder en zijn geit zich bewegen, gaat niet terug. Het is alsof hij dicht
voor een gebloemd behangsel is afgebeeld, in plaats van in de vrije natuur.
Als de grootste Perzische schilder wordt ons genoemd Behzad (einde 15de en
begin 16e eeuw). Zijn werk-voor zoover het ons is bewaard gebleven - getuigt van
een ongemeen evenwichtig ontwikkeld en veelzijdig talent. Van zijne hand is de
miniatuur (afb. 16), die den bouw van de stad Samarkand, door Timour-Lenk tot
residentie gekozen, in beeld brengt. De waarneming van de figuren in haar
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verschillende houdingen is hier treffend juist en sprekend. Zij is een van de twaalf
miniaturen, waarmede Behzad het handschrift van de geschiedenis van Timour
versierde.
Zeer fraaie miniaturen ter illustratie van
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den Bostan van Sadi zijn ook van Behzad bewaard gebleven.

AFB. 19. INDISCHE MINIATUUR OP GROENEN ACHTERGROND, 18E EEUW. EIG. SARRE, BERLIJN. (PHOTO
BRUCKMANN).

Waarschijnlijk eveneens van Behzad - althans het inschrift vermeldt zijn naam als
zoodanig - is het portret van Sultan Husseïn (afb. 17). Maar van wien het ook zijn
moge, duidelijk is, dat het in zijn soort een meesterwerk is. De beheersching,
waarmede elke niet strikt noodige lijn is weggelaten, zonder dat iets aan de gave
af-heid van het portret ontbreekt, treft hier in nog sterker mate, dan in het portret van
den jongen man in afb. 14.
Maar ook hier die verbluffende aan arabesken herinnerende soepele lijn, terwijl
toch het geheel - en zelfs een detail als de halskraagversiering - den indruk van de
strengste gebondenheid maakt.
In onze afbeeldingen kunnen wij natuurlijk niet weergeven de fijne
kleurschakeeringen, die de Perzen in hunne miniaturen bereikten. Want ook hierin
waren zij meesters; niet de felle kleurenpracht, die wij dikwijls meenen, dat
onverbrekelijk bij het Oostersche landschap behoort, maar vooral de gevoelige,
wazige kleuren. Een bewolkte horizon, eene bleeke lucht, waardoor het zonlicht als
door een sluier neervalt, en daarin als tegenstelling een weelde van Oosterschen
plantengroei, van bloemen; een zonsondergang met zachte violette, roze kleuren;
parelmoerachtige lichtweerkaatsingen.
Zulk een landschap geeft onder de hand van den Perzischen kunstenaar eene
stemming van ongekende innigheid, van diepe bezonkenheid.
De Chineezen, die eens hunne leermeesters moeten geweest zijn, hadden zij hierin
ver overtroffen.
Hoe sterk die Chineesche invloed op de Perzische kunst moet geweest zijn, zien
wij ook nog uit eene in afb. 18 weergegeven miniatuur op zijde. Vermoedelijk is zij
van de hand van een Chineesch kunstenaar, maar zij werd in Perzië geschilderd.
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In den tijd der regeering van Abbas I, een glansperiode in de Perzische cultuur,
werd Mani, een Indiër van geboorte, aan het hof van den Shah verbonden, wiens
werk, na dat van Behzad tot het beste van de Perzische schilderkunst wordt gerekend.
Bij hem zien wij ook een juister begrip van perspectief. Uit zijn school moet ook de
op een groenen achtergrond geschilderde miniatuur zijn, als No. 19 afgebeeld.
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Bij de veelvuldige aanraking, waarin tengevolge van het handelsverkeer de
Islamitische landen met de Westersche beschaving kwamen, is het niet te
verwonderen, dat ook in de kunst de invloed daarvan merkbaar is. Zoo kon men op
de Münchener tentoonstelling twee teekeningen zien, navolgingen, zooals men meent,
van Gentile Bellini. En in verscheidene miniaturen van Mahomedaansche kunstenaars
was de invloed merkbaar, dien zij van West-Europeesche kunst hadden ondergaan.
Maar ook in tegengestelde richting moeten die invloeden gewerkt hebben. Terloops
stipten wij reeds aan, dat in schilderijen van de Vlaamsche, Hollandsche en
Italiaansche scholen door Dr. Bode kostelijk materiaal gevonden werd voor de
dateering van Perzische tapijten. Op zich zelf zou men in de afbeelding van die
kleeden op schilderijen nog niet het bewijs kunnen zien van invloed, dien de
schilderkunst van de zijde der Oostersche kunsten onderging. Maar Bode betoogt,
dat niet alleen die Perzische tapijten veelvuldig op Italiaansche schilderijen als
toevallige accessoires afgebeeld werden, maar dat de Italiaansche schilderkunst, met
name de Venetiaansche school in haar coloriet en samenvoeging van kleuren langen
tijd sterk onder den invloed heeft gestaan van de voorbeelden, welke zij zag in de
Perzische tapijten, die later ook in Venetië zelf werden gemaakt. Eerst Giorgione en
Titiaan zouden zich van dien invloed vrij gemaakt en een eigen palet zich gekozen
hebben.
Dit is slechts een van de punten, waarop de Oostersche en Westersche kunst in
eene aanraking met elkaar kwamen, die sporen naliet.
Zij waren op elk gebied der kunst en kunstnijverheid vele. Zelfs in de landen van
Noord-Europa is de invloed van aanraking met de Mahomedaansche kunst sterk en
duurzaam geweest. De handel moet de Scandinaviërs met de Mahomedaansche
volken herhaaldelijk in aanraking gebracht hebben. Ook vochten velen van hen in
de legers van den Byzantijnschen keizer tegen de Sarazenen. En waarschijnlijk
brachten zij, ten slotte huiswaarts keerende, kleederen, eenvoudige tapijten, enz. mee
naar het Noorden, die daar door hunne vrouwen werden nageweven.
Opmerkelijk is het de overeenkomst in motieven en kleurcombinaties te zien van
een aantal Zweedsche weefsels uit het Historisch Museum te Stockholm op de
Münchener tentoonstelling ingezonden, met Perzische voortbrengselen van weefen tapijtkunst; alleen de kleuren zijn in de Noorsche landen wat levendiger, wat
heller.
***
Ik vlei mij niet een beeld, hoe schetsmatig ook, van de Mahomedaansche kunst
gegeven te hebben. Tot enkele opmerkingen, een greep hier en daar uit de overrijke
stof, moest ik mij bepalen. Nog veel minder zal ik er in geslaagd zijn de als draden
in een grillig weefsel elkaar kruisende invloeden te doen zien, die de talrijke volken
en rassen, allengs onder den Islam vereenigd, op elkaar en op hun kunst hebben
uitgeoefend.
Misschien zelfs is het mij niet gelukt den indruk te wekken, dat die rijke schat van
voortbrengselen der Mahomedaansche kunst, die telkens weer door nieuwe vondsten
verrijkt, door materiëele vondsten vermeerderd, door intellectueele vondsten ons
onder een nieuw, helderder licht geplaatst wordt, niet alleen kostelijke genietingen
voor onzen schoonheidszin kan geven, maar ook een onuitputtelijke bron is van
leering voor den kunstnijvere, voor den sierkunstenaar.
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En toch, verbluffender nog dan de groote hoogte, die de Mahomedaansche volken
in verschillende, bijna alle, technieken van kunstnijverheid hebben bereikt, is de
ongeevenaard rijke fantasie, waarmee zij telkens nieuwe motieven van versiering
vonden en de oude weder tot nieuwe vormen ontwikkelden.
Is het te veel gezegd, dat nergens het ornament, de versiering om haar zelfs wil,
tot grootere volkomenheid is gebracht, dan in de landen en in de tijden, wier
kunstvoortbrengselen wij in den afgeloopen zomer te München konden bewonderen?
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Japansche kleurendrukken in het Rijks Ethnographisch Museum
te Leiden
door dr. M.W. de Visser.
I. Matabei, Moronobu, Masanobu, de Torii, Harunobu, Koryusai
en Harushige.
Het museum bezit ongeveer drieduizend Japansche kleurendrukken, waaronder zeer
vele mooie oude exemplaren. In de eerste helft der negentiende eeuw, dus tijdens
het leven van velen der schilders, brachten hoofden of leden der Hollandsche kolonie
op Deshima kostbare verzamelingen bijeen, waartoe ook een groot aantal prenten
behoorde. Nadat in 1815 Mevrouw Roijer haar geheele collectie voorwerpen,
waaronder vele uit China en Japan, aan Koning Willem I had gelegateerd, werd het
‘Koninklijk Kabinet van Zeldzaamheden’ opgericht. Het is mogelijk dat de door
Strange*) vermelde kleurendrukken uit de verzameling van T i t s i n g h , die veertien
jaren lang opperhoofd van Deshima was geweest, en in 1812 te Parijs was gestorven,
daarin zijn overgegaan. Is dit zoo, dan zijn ze nu in het bezit van het museum, want
in 1883 werd het Kabinet van Zeldzaamheden opgeheven en alle ethnographische
voorwerpen, ook de Japansche prenten, werden naar het museum overgebracht. Dit
was een zeer rijke aanwinst, want de Koning had in 1826 en 1832 de groote collecties
van C o c k B l o m h o f f en Va n O v e r m e e r F i s c h e r , hoofd en boekhouder
van Deshima, voor het Kabinet aangekocht. In 1837 had de aankoop plaats van al
de schatten, door Vo n S i e b o l d gedurende zijn lang verblijf in Japan
bijeengebracht, en werd daarmede het ‘Rijks Japansch Museum Von Siebold’ te
Leiden gevestigd, dat in 1864 zijn tegenwoordigen naam kreeg.
Nadat zoodoende een kostbare verzameling oude kleurendrukken en geïllustreerde
boeken in 't museum was vergaard, werd deze nog aanmerkelijk vergroot door den
vorigen Directeur, Dr. Schmeltz, o.a. door den aankoop van de zeer rijke collectie
Japansche prenten en prentenboeken van den Duitschen verzamelaar Vo g e l . In
Januari 1910 tot Conservator voor de Japansche en Chineesche afdeeling van het
Museum benoemd, heeft schrijver dezes zich ten taak gesteld, al die platen en boeken
naar scholen en meesters te ordenen, en er een uitvoerigen catalogus van uit te geven.
De prenten zijn nu alle geordend en steeds terstond op aanvrage te bezichtigen. Om
ze echter meer onder de aandacht van het publiek te brengen, zullen ze
achtereenvolgens in een pas voor dat doel ingerichte zaal van het museumgebouw,
Rapenburg 67, volgens scholen en meesters worden tentoongesteld. De eerste
tentoonstelling wordt op den eersten dezer maand voor den tijd van twee maanden
geopend. Tevens zullen verscheidene drukplanken en een volledig stel
gereedschappen, bij 't bewerken daarvan en 't afdrukken der platen in gebruik, te
bezichtigen zijn.
Boekdruk dateert in Japan van de tweede helft van de twaalfde eeuw, en werd
ontleend aan China en Korea, vanwaar sedert de zevende eeuw vooral de
Buddhistische werken hun weg vonden naar het Land van de rijzende Zon. Met
houtsneden geïllustreerde

*) Japanese Colour Prints, 2nd ed. (1908), Ch. IV, p. 29.
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werken verschenen, naar het schijnt, in China voor 't eerst in de 14de, in Korea in
de 15de, in Japan in 't begin der 17de eeuw. Vaak kleurde men de platen met de hand,
en omstreeks 1715 had men het daarin reeds vrij ver gebracht. De kleuren waren
voornamelijk rood, geel en zwart. Voor het laatste gebruikte men een soort van
lakverf, waaraan dergelijke platen den naam van urushi-e of lakprenten dankten.
Ongeveer in 't midden der 18de eeuw vond men in Japan den kleurendruk uit.
Eerst bezigde men twee kleuren, n.l. rose en groen, of groen en geel, doch steeds
zachte tinten. Weldra voegde men een er derde kleur (blauw of grijs) aan toe, en
begon ook de kleuren niet alleen naast, maar ook over elkaar te drukken, waardoor
allerlei schakeeringen werden verkregen. Zoo vindt men bij H a r u n o b u
(1703-1770), die den grootsten stoot aan deze kunst gaf, naast rood, geel en blauw
de door overdruk bereikte tusschenkleuren oranje, groen en violet. In de handen van
kunstenaars als K i y o n a g a (1742-1815), S k u n s h ō (1726-1792) en U t a m a r o
(1753-1806) bereikte de kleurendruk zijn grootsten bloei. Ook To y o k u n i I
(1769-1825), H o k u s a i (1760-1849) en H i r o s h i g e

DRUKPLANK VOOR EEN PLAAT VAN TOYOKUNI.

(1796-1858) waren groote meesters, wier werk wel is waar niet meer zoo fijn van
tint en lijn was als dat van de ouden, maar die toch, elk in zijn genre, hun kunst een
ongekende populariteit deden verkrijgen. Door hunne leerlingen en volgelingen werd
vaak zeer goed werk geleverd, maar de ingevoerde aniline-kleuren (ook reeds door
Hiroshige gebruikt) en de toenemende ruwheid van stijl maakten de tweede helft der
19de eeuw tot een tijdperk van verval.
De techniek der kleurendruk is als volgt. De schilder maakt een ongekleurde schets
op half doorschijnend papier. Deze wordt door den graveur met de beschilderde zijde
op de van zacht kersenhout vervaardigde en met de naden mee gesneden plank
geplakt, na geolied te zijn ten einde de lijnen scherp te doen uitkomen. Met een mes
volgt hij de schets lijn voor lijn, totdat zij geheel in de plank is ingesneden, waarna

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 21

hij met verschillende rechte en gebogen beiteltjes het overtollige hout verwijdert.
De oorspronkelijke teekening wordt dus geheel door hem vernietigd. Nu geeft de
schilder op proefplaten, genomen van de aldus besneden plank, aan, welke kleuren
hij erop aangebracht wil hebben, op elke proefplaat één kleur. Deze proefplaten
behandelt de graveur op dezelfde wijze als de oorspronke-
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lijke schets, met dien verstande dat hij op elke plank alleen het gekleurde gedeelte
uitsnijdt. Zoo krijgt hij een reeks van planken, elk voor één verschillende kleur.

NR

1. DEMON ALS BEDELMONNIK, PRENT VAN UKIYO MATABEI.

Nu gaat de drukker aan 't werk. Hij legt het droge kleurpoeder op de plank en
mengt het dan door middel van een borsteltje met dunne rijststijfsel. Deze doet de
kleuren houden en geeft ze glans. Hierop neemt hij het papier, dat van den binnenbast
van jonge moerbeiboompjes gemaakt en met een berstel vochtig gemaakt en glad
gestreken is, en legt het op de plank. Vervolgens wrijft hij over het papier in
kringvormige beweging met het drukwerktuig genaamd b a r e n . Dit is een ronde
platte schijf van dik papier, met dunne stof overtrokken en met een kleinen opstaanden
rand, waartusschen als in een doosje een concentrisch ineengerold henneptouw past.
Dit rust op een bamboeblad waarvan de ineengedraaide einden over den overtrokken
buitenkant der schijf grijpen en in't midden daarvan met een touwtje samengebonden,
het handvat vormen. Zoo is een ietwat elastische drukker verkregen, glad door het
bamboeblad en elastisch door het touw er binnen in. Ten slotte worden de platen aan
touwen te drogengehangen.
Behalve de gewone kleuren komen ook goud, zilver en brons voor, maar alleen
bij de s u r i m o n o (prenten ter gelukwensching of kennisgeving, vooral
nieuwjaarskaarten, met toepasselijke gedichten) en bij de prenten van de Osaka
school. Ook worden patronen van kleedingstukken of andere détails dikwijls
aangegeven door blinddruk (gauffrage) met een ongekleurde plank, waarop alleen
de patronen zijn uitgesneden.
Na deze korte inleiding komen we tot de bespreking der prenten, die op de eerste
tentoonstelling zijn te zien. Ze behooren ten deele tot de zoogenaamde ‘primitieven’
waaraan men echter volstrekt niet het idee van onbeholpen of minderwaardig moet
verbinden.
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Nr 1 draagt den naam van U k i y o M a t a b e i , d.i. ‘Matabei van de Vlietende
Wereld’. Hoewel met één Chineesch karakter minder geschreven, is deze naam in
klank gelijk aan dien van den befaamden stichter van de U k i y o -e school. Een
leerling zoowel van de Kano als van de Tosa school, was de laatste de schepper van
een nieuwe richting, n.l. die der voorstellingen uit het dagelijksch leven (de ‘Vlietende
Wereld’). Al de schilders der kleurendrukprenten behooren tot deze school, hoeveel
zij ook onderling in stijl mogen verschillen. Want het is niet een bepaalde stijl, maar
een bepaald soort van onderwerpen die hen tot één groep
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vereenigt. Er waren niet minder dan vier schilders van denzelfden naam, doch hun
talent was zeer verschillend. Terwijl de stichter der school en zijn zoon (in 1650 en
1673 gestorven) uitblonken, was het werk der beide anderen van veel minder waarde.
De tentoongestelde plaat is een zoogenaamde O t s u -e of ‘Prent van Otsu’, een van
die ruw gekleurde karikaturen, zooals de vierde Matabei, die circa 1640-1730 leefde
en te Otsu woonde, er vele gemaakt heeft. Deze platen waren de voorloopers der
kleurendrukken. Dat we nu hier een druk vóór ons hebben, geteekend ‘Iwasa Matabei’,
is niet omdat hij zelf al kleurendrukken maakte, maar omdat sommige zijner prenten
blijkbaar later in druk zijn gebracht. Een uitvoerig bijschrift roemt Matabei's Otsu-e
zeer, en verklaart dat zulk een prent als deze de kleine kinderen 's nachts doet
ophouden met schreeuwen. Men zou inderdaad het tegendeel verwachten! Het is een
leelijke demon, als Buddhistisch monnik vermomd. Dit is een dikwijls in de Japansche
kunst terugkeerend motief, waarvan het museum een paar voorbeelden in aardewerk
en hout bezit. De duivel is volledig toegerust met gong en hamer, regenscherm en
boek met de namen van hen, die een bijdrage geven voor den tempel, waarvoor de
monnik of priester bedelt. Maar zijn duivelstronie heeft hij in zijn snuggerheid
vergeten te maskeeren. Toch wist hij blijkbaar zijn confraters goed te verdrijven,
want het schreeuwen van kinderen 's nachts wordt veroorzaakt door booze geesten.
Nr 2 en 3, die samurai (leden der ridderklasse) en vrouwen voorstellen, de laatsten
met de eigenaardige haardracht van dien tijd, zijn prenten van H i s h i k a w a
M o r o n o b u (1638-1714). Deze kleurde zijn gedrukte platen nog slechts met de
hand, maar toch was hij het die den weg tot het drukken der kleuren opende. Hij is
de voorlooper van de To r i i school, welke op 't gebied van den kleurendruk zeer
veel moois heeft geleverd. Zijn stijl, voortgezet door zijne leerlingen Morofusa,
Moroshige, Moronaga e.a., werd door den eersten der Torii, K i y o n o b u
(1664-1729), gemaakt tot den eenvoudigen, forschen stijl die het kenmerk is dezer
school. Van Kiyonobu, die volgens de overlevering de eerste kleurendrukken
vervaardigde, bezit het museum geen platen, doch wel één (nr 4) van O k u m u r a
M a s a n o b u (1685-1764), een van zijne leerlingen. De prent stelt twee tooneelspelers
voor in de rol van voorname dames; een draagstoel staat op den achtergrond. De
vorm van het gelaat en de fijne, sobere kleuren zijn een kenmerk der Torii. In een
late navolging van dezen stijl, een prent van S a k e i (nr 5), ziet men den zelfden
gezichtsvorm en haardracht, maar de kleuren zijn veel harder.
Nr 6 is van To r i i II, d.i. K i y o m a s u (1706-1763), die van zijn meester
Kiyonobu verlof kreeg dezen eeretitel aan te nemen. Alweer twee tooneelspelers, en
wel Bantō en Matsumoto, namen die ook op latere platen telkens weer terugkeeren,
omdat onder de tooneelspelers dezelfde gewoonte van voortzetting der familienamen
gold als onder de schilders. Zij vervullen de rol van twee vechtende krijgers, door
de familiewapens (een ooievaar en drie ichōbladen) op hun schouders kenbaar als
behoorend tot de daimyō's (feodale vorsten) Mori en Manabe.
Nr 7, een surimono van K i y o t a d a , een anderen leerling van Kiyonobu, vertoont
een krijger met een dreigend, geheel beschilderd gelaat, die over zijn harnas een
wijden, zwarten, met groote vlinders bezaaiden mantel draagt. Met zijn enorm zwaard
achter zich zit hij op een bankje de gevorkte punt van een grooten pijl te scherpen
aan een steen, die in een tobbetje met water staat. Achter hem staat een rek met zes
andere pijlen. De schilders en graveurs besteedden altijd bijzonder veel zorg aan
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deze gelegenheidsplaten. Als staaltje van navolging diene een latere surimono van
M o t o m a t s u (nr 8), die dezelfde figuur met kleine wijziging en
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andere bijschriften weergeeft. Hier ziet men een zilveren ingedrukt ruitpatroon op 't
roode kleed, en ook de pijlpunt is verzilverd.
H i s h i k a w a K i y o h a r u , een derde leerling van Kiyonobu, is de schilder van
nr 9, een feest van den Temmangu-tempel in Osaka. Op den voorgrond staat de groote
steenen torii (Shintōtempelpoort) met het opschrift Temmangu, met twee groote
lantarens eraan hangend, waarop men leest: ‘Geofferde lantaren’, m.a.w.
wijgeschenken van geloovigen. Een eindelooze zee van menschen beweegt zich door
de feestelijk met lantarens versierde straat, aan 't eind waarvan een andere groote
poort onmiddellijk toegang verleent tot den daarachter gelegen tempel. Tot aan het
gebouw golft de hoofdenzee, waarboven hier en daar aan stokken gedragen lantarens
met het opschrift: ‘Lantaren van den Eerwaardigen God’ uitsteken. Bij den torii staat
een jongen zich te vermaken met zeepbellen blazen, en een reusachtige worstelaar
steekt ver boven zijn omgeving uit. Een groepje op den voorgrond kijkt belangstellend
naar twee halfnaakte dansers. Want het is, als bij al de tempelfeesten, volop kermis.
Deze plaat is vol leven en meesterlijk van lijn en kleur.

NR

4. TOONEELSPELERS IN VROUWENROL, DOOR OKUMURA MASANOBU.

To r i i III (K i y o m i t s u , 1735-1785) is vertegenwoordigd door twee prenten
(nr 10 en 11). Op de eene zien we een dame die een kat laat grijpen naar een
papierstrook, op de andere Kintarō met een zwart beertje als dienaar. Deze geweldig
sterke, meestal donkerrood gekleurde knaap is een der bekendste figuren uit de
Japansche sprookjeswereld. Zijn moeder, de eveneens in de Japansche prentkunst
vaak afgebeelde Umauba of bergmin (een met een bladerkleed bedekte vrouw), was
de adelijke weduwe van een voornamen aanhanger der Minamoto familie, die bij
het tijdelijk bovendrijven der Taira's verbannen en weldra gestorven was. Zij zelf
vluchtte in de bergen, om 't kind dat zij onder 't hart droeg voor den haat der
zegevierende tegenstanders te vrijwaren. Daar, diep in het gebergte, werd Kintarō
geboren en leefden zij jaren lang in 't verborgen. Hij groeide op als een buitengewoon
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sterke, door de zon gebruinde knaap, de vriend en gebieder van alle dieren des wouds.
Hij reed op herten, worstelde met beeren, en allen gehoorzaamden hem. Ook was
hij de lieveling der Tengu's, de gevleugelde, langneuzige boschgeesten; een geleerde
Tengu droeg hem mede
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naar zijn rotsnest en onderwees hem in ridderkunsten en geheime wijsheid. Zoo
leefden moeder en zoon voort tot de held Raiko, een der Minamoto's, den knaap
toevallig in 't gebergte aantrof, worstelend met een beer, en hem met toestemming
zijner moeder meenam naar Kyōto, de hoofdstad. Hij werd een beroemd held onder
den naam Kintoki, maar zijn moeder bleef tot haar dood in 't gebergte wonen. Op
deze plaat zien we hem met een aangekleed beertje als dienaar naast hem. Twee
gehoornde, eveneens gekleede boschduivels dragen aan een op hun schouders
rustenden balk een mand met nieuwjaarsgeschenken voor Kintarō, o.a. een van die
dubbelgevouwen boogjes met pijlen ertusschen, die men op nieuwjaar aan kleine
jongens pleegt te schenken. Ze heeten ‘demonen-breek-bogen’ en dienen dus blijkbaar
om duivels weg te jagen. Kintarō's overkleed is bezaaid met bladeren, een toespeling
op het bladerkleed waarin zijn moeder en hij gehuld waren, en het beginkarakter van
zijn naam (kin, goud) is ettelijke malen afgedrukt op een doek dien hij over den
schouder draagt.
Vijf platen (12-16) van K i y o t s u n e , Kiyomitsu's leerling in de Meiwa-periode
(1764-1771), getuigen van groot talent. Door vorm en kleur beide zijn zij een lust
der oogen. Het zijn allen tooneelspelers in rol, weder de welbekende namen Bantō,
Ichikawa, Segawa, Matsumoto. Het groene, met pruimebloesems en waaiers bezaaide
staatsiegewaad (kamishimo) van den samurai (nr 12), wiens wapen (mon) is een
ooievaar met de vleugels een kring vormend in een zwarten zeshoek met witten rand,
steekt mooi af tegen 't rose der laag afhangende mouwen. Prachtig van lijn en kleur
zijn ook een jonge man met een staatsielans (nr 14) en een jong meisje (nr 15) met
een eboshi, een soort van kap vroeger door den adel gedragen, waarvan allerlei
vormen bestonden; dit is de tate-eboshi of ‘opstaande kap’, bij ceremonieele
gelegenheden gedragen. Achter haar rug houdt zij de gohei, zigzagvormige
papierstrookjes aan een stokje, die bij den Shintōdienst een groote rol spelen, omdat
de goden worden gedacht er in neer te dalen. Achter haar staat een groote mand met
pioenrozen (botan). Op den mouw van het gewaad, waarin het zachte groen met geel
en rose een harmonieus geheel vormt, prijkt het wapen van den acteur Segawa, dat
ook in 't groot boven haar hoofd is weergegeven.
Met To r i i IV (K i y o n a g a , 1742-1815), den grootsten dezer school, komen we
op 't gebied van het dagelijksche leven der vrouwen. De twaalf gewone en drie groote,
uit drie samengevoegde platen bestaande prenten, meerendeels zeer fijne exemplaren,
geven een schitterend beeld van zijn kunst. De heerlijke kleuren, rose, groen, zwart,
grijs en zacht geel, de gratievolle bewegingen, de fijnheid van lijn en compositie,
doen Kiyonaga's prenten behooren tot het hoogste, door dezen tak der Japansche
schilderkunst bereikt.
Nr 17. Op de veranda van een huis heet een vrouw in zittende (d.i. eerbiedig
begroetende) houding een bezoekster welkom, die met een elegante beweging wijst
op iets of iemand achter haar. Een andere vrouw, blijkbaar de meesteres des huizes,
komt door de wijd geopende schufdeur aangetreden, en een klein meisje knielt neer,
half achter de deur, met een blaadje in de hand. De kamers op den achtergrond, met
de sierlijke, omhooggerolde sudare (bamboe jaloezieën), de licht-groen getinte tatami,
de dikke matten, die op oude platen altijd groen zijn gekleurd, terwijl ze tegenwoordig
nooit geverfd worden, de tallooze papieren ruitjes der schuifdeuren, geven den indruk
van rust en welvaart.
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Een volgende plaat (nr 18) stelt het nieuwjaarsfeest voor. De twee gebruikelijke
dennetjes (matsu, symbool van lang leven), in den regel met bamboe, dat eveneens
lang leven symboliseert, omgeven, staan voor de poort, verbonden door het demonen
verdrijvende strootouw. In 't midden daarvan hangen de heilige gohei-papieren (ook
aan het
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dennetje zelf), en bovendien, als steeds, de kreeft (wegens zijn gebogen rug symbool
van ouderdom) en een sinaasappel, een soort mandarijntje, wegens zijn naam d a i d a i ,
dat in 't Chineesch-Japansch ook ‘generatie op generatie’ kan beteekenen, als symbool
van een groote nakomelingsschap geldend. Op den voorgrond wandelen twee dames,
gevolgd door een dienstmeisje, dat een vlak potje met levende bloemen en een paar
muiltjes in de handen draagt; die moeten blijkbaar als geschenk dienen voor de
persoon, die ze gaan gelukwenschen met het nieuwe jaar. Van alle kanten komen de
m a n z a i aanzetten, komische muzikanten en dansers, die op nieuwjaar van huis tot
huis trekken. Een van hen draagt de eboshi, de bovengenoemde oude adelskap, die
nu alleen nog door Shintō priesters, acteurs van het oude aristocratische Nō-theater,
en door deze manzai gedragen wordt. Een enorm leeuwenmasker komt, in gezelschap
van drie mannen met fluit en trommel, voorafgegaan door een vrouw, juist om den
hoek aanzetten, om straks voor de deur den leeuwendans uit te voeren, een ander
gebruik op nieuwjaar, ter verjaging van booze geesten. Vóór de poort staan twee
krijgers, de een met een zwart verlakte doos aan een stok, de andere met een
hellebaard, zeker te wachten op hun heer, die binnen een nieuwjaarsbezoek aflegt.
Het lakzwart van een deel der gewaden, b.v. van den overmantel en den hoofddoek
der vrouwen op den voorgrond, steekt prachtig af tegen het rose, groen en grijs van
het overige.

NR

10. PRENT VAN TORII III (KIYOMITSU).

Op prent nr 19 zien we een tuintje waarin een meisje in den vijver zit te hengelen,
terwijl een man met zijn pijp in de hand en een vrouw staan toe te kijken. Een vrouw
gluurt even nieuwsgierig door 't geopende poortje, terwijl op den achtergrond een
man en een vrouw genoegelijk zitten te keuvelen in een bovenkamer met wijd
geopende schuifdeuren.
Drie verdere platen (nr 20, 21, 22) vertoonen elk een groepje van drie rijzige, statig
voortschrijdende vrouwenfiguren, buitengewoon mooi van lijn en kleur. Op nr 23
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zijn twee jonge vrouwen binnenkamers. Het is winter, want de eene zit zich te warmen
onder het roode dek der kotatsu, een soort van haard in een indieping van den vloer,
overdekt met een deken. Naast haar staat een roode hibachi, een vuurbakje met
houtskool. Zij rookt een pijpje, en een sake-schaaltje ligt omgekeerd op den grond.
Geheel anders is het tafereel van nr 24. Daar is het volop
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NR

17. PRENT VAN TORII IV (KIYONAGA).

zomer. De schuifdeuren, die naar de breede veranda voeren, zijn alle weggeschoven,
en een sudare (jalouzie) is half neergelaten. Voor de zon behoefde dit echter niet,
want de regen gutst neer, opgezweept door den wind, zooals het in een Japanschen
zomer regenen en waaien kan. Toch is het warm, want een der beide dames heeft
een waaier bij zich ter afkoeling, en hare vriendin heeft hare tabi (sokken) maar
uitgelaten. Achteloos laat zij haar pijp neerhangen, want zij ziet iets dat haar
belangstelling wekt. De eigenaardige witte wolk, die boven hare hoofden in de kamer
hangt, is ontleend aan de oude schilderijen der Tosa school. Vaak is er, zooals hier,
bij de prenten een gedicht op de wolk geschreven: hier is 't een poëtisch regengebed,
dat blijkbaar terstond verhoord is!
Nr 25 stelt een groote, in antiek staatsiegewaad gekleede pop voor, slaande op een
handtrommel (tsuzumi) en gezeten op een vierkant voetstuk op vier pooten. Het
museum bezit verscheidene van die poppen, die bij 't meisjesfeest dienst deden. De
beiden laatsten van Kiyonaga's kleinere platen (nr 26 en 27) geven de tooneelspelers
Nakamura en Ichikawa weer, de eerste als vrouw, met een dergelijk boogje met pijlen
in de handen, als we op prent 11 de boschduivels als nieuwjaarsgeschenk aan Kintarō
zagen brengen of hem achterna dragen. Aan de vele kammen en haarpennen en den
van voren in plaats van van achteren afhangenden gordel (obi) herkennen we een
voorname hetaere (oiran) uit de Yoshiwara (‘Gelukkige Velden’). De andere
tooneelspeler vervult de rol van een deftig adelijk heer in het welbekende
breedgeschouderde ceremoniegewaad (kami-shimo).
Nr 28 is een groote, drievoudige prent van Kiyonaga, waarvan de rechterkant
blijkbaar een andere druk is dan de twee overige gedeelten. Een feestelijke processie
trekt op naar den tempel van den god Sanno,
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wiens feest luisterrijk gevierd wordt. Op den achtergrond ziet men op den heuvel
den muur en een poort van een der paleizen des Shōguns te Yedo, tegenwoordig
bewoond door een keizerlijken prins. Links in de hoogte beweegt zich de optocht
van hooge versierde wagens (dashi), bij tempelfeesten in gebruik en gewoonlijk met
een tooneel voorzien om de goden te doen optreden voor de vroolijke, maar geloovige
schare. Alleen de top der hooge gevaarten steekt uit boven de met toeschouwers
gevulde tribune. De hooge banieren met den naam van den god Sannō komen ver
boven de huizen uit en duiden den weg aan dien de optocht neemt. Zij gaat
rechtstreeks naar het tempelgebied, kenbaar aan de groep boomen, die nog heden
het oude heiligdom omringen. De personen op den voorgrond maken blijkbaar deel
uit van denzelfden langen stoet. Vooraan gaan kleine meisjes, die op een paal een
vierkante doos dragen, op wier papieren zijden men het opschrift ‘Feest van god
Sannō’ leest, alsook de namen der straten waartoe de meisjes behooren. Ten
overvloede hangt onder de doos een bord met het opschrift: ‘Kinderclub’. Boven op
de doos zijn een ronde tempelbrug en een Shintōtempelpoort (torii) met vele
denneboomen en vliegende ooievaars, symbolen van geluk en lang' leven, en vier
door afhangende papieren voorgestelde watervalletjes, symbool van reinheid, als
versiering aangebracht. Dan volgen samurai met waaiers in de hand. Een van hen

NR.

19. PRENT VAN TORII IV (KIYONAGA).

heeft in de andere hand zijn pijp, terwijl een ander, met een ronden strooien zonnehoed
gedekt, lustig slaat met twee blokjes, een soort castagnetten. Het middelpunt van de
groep vormt een groote open baldakijn, door vier mannen op de schouders gedragen.
Op den hoogen vloer van dit draagbaar tooneel zit, op een soort van bankje een vrouw
in een met groote pioenrozen versierd kleed. Een drakekop op haar arm schijnt tot
haar half afhangend overkleed
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te behooren. Naast haar, op den vloer, zit een man in 't deftige breedgeschouderde
staatsiegewaad. Rotsjes met pioenrozen prijken in de beide hoeken vóór hen, en 't
opschrift luidt: ‘Plaats der Godheid’. Vermoedelijk stelt zij een godin voor, aan wie
de pioenroos gewijd is, want haar geheele gevolg van mannen en vrouwen, ook de
dragers, hebben die bloem op hunne ronde hoeden, en de voornaamsten, die aan
beide zijden van het gevaarte loopen, ook op hun gewaad. In een tweede open
baldakijn, zonder bodem, wandelen de vrouwelijke muzikanten van de godin, allen
in rose gewaad met zwarte obi, met de pioenroos op haar hoed, en spelend op
trommels, gitaren en cymbalen.
Een andere groote prent van dezen meester (nr 29) waarvan slechts twee van de
drie deelen in ons bezit zijn, vertoont een schuit, die juist is aangekomen. Een dame
wordt door een koelie op zijn rug van 't schip gedragen, de andere passagiers (vijf
vrouwen en een man) zijn nog aan boord, in verschillende houdingen en standen,
met lichte en donkere gewaden.
Ten slotte geven vijf zoogenaamde h a s h i r a -k a k u s h i of ‘zuilbedekkers’, zeer
hooge, smalle platen (nr 30-34), een uitstekend beeld van wat deze kunstenaar
vermocht. De figuren, alle vrouwen, zijn op meesterlijke wijze in de nauwe ruimte
opgesteld. Op een ervan (nr 30) zien we een vrouw in een met geluk en lang leven
beduidende ooievaars versierd gewaad met een zwart verlakt stokje een kakemono
(hangschilderij) ophangen in het toko-no-ma, de heilige plaats in de kamer waar men
offert, platen hangt en bloemen zet. In het met een zwart verlakten rand voorziene,
altijd hooger dan de vloer gelegen toko-no-ma staat een roode sambō of ‘driekant’,
een houten tafeltje voor offers of bij plechtige gelegenheden gebruikt, met een
dennenboompje en een kreeft. Aan de voeten der vrouw staat een geopende doos
met opgerolde kakemono's, waaruit zij juist de eene, die zij bezig is op te hangen,
gehaald heeft. Op de kakemono is bamboe voorgesteld. De pijnboom, de kreeft en
de bamboe geven duidelijk aan dat het Nieuwjaar is, de juiste tijd om symbolen van
lang leven in de kamer te plaatsen en op te hangen. Volgens het opschrift der prent
behoort zij tot een rij van twaalf voorstellingen der verschillende gebruiken. Op den
achtergrond van nr. 34 getuigt een boven een poortje hangend opschrift, dat daarachter
een tempel ligt van Benzaiten, de Buddhistische godin van rijkdom, welsprekendheid
en muziek, tevens een der zeven geluksgoden. Ook staat er weer de matsu, de
pijnboom, dat symbool van lang leven, zoodat ook deze prent weer geluk aanbrengt
in ruime mate. Onnoodig nog te zeggen, dat de symboliek, die in China en Japan
zulk een enorme rol speelt, zich op de kleurenprenten niet minder uit dan in de andere
takken der Japansche kunst.
Een prent van To r i i K i y o h i r o (nr 35) logenstraft de bewering van Strange
(p. 15), als zou deze schilder een leerling van Kiyonaga zijn. Veel juister moet zijn
wat Anderson (Catalogus, p. 342) zegt, n.l. dat hij Kiyonaga's medeleerling was bij
Kiyomitsu. De Japansche bronnen noemen hem, vreemd genoeg, in het geheel niet,
doch deze ééne plaat is al voldoende om te doen zien dat hij veel nader staat bij
Kiyomitsu dan bij Kiyonaga. Wij zien een vrouw met het eigenaardige gelaat en
kapsel, eigen aan de vrouwen van Masanobu, Kiyomasu, Kiyomitsu en Kiysotsune,
gevolgd door een jongen met een grooten hoed in de hand en een bloeienden kersetak.
Drie prenten van To r i i V, (K i y o m i n e 1786-1868) (nrs 36-38) spreken van
den invloed van zijn leermeester Kiyonaga zoowel als van Toyokuni I, wiens stijl
hij later volgde. Van de beide eerste platen, die behooren tot een reeks getiteld:
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‘Gebruiken en kleederdrachten der vrouwen’, is nr 36, waar een op den grond zittende
vrouw een ander behulpzaam is bij het leggen van de laatste hand aan het toilet,
bijzonder fijn en zacht van kleur, bij nr 37 echter,
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een zelfde voorstelling, zijn de kleuren bonter en harder. De derde prent (nr 38)
vertoont een volwassen en een kleiner meisje, van wie de eene een met chrysanthen
versierd raket in de hand houdt, gereed om terug te kaatsen, de andere een
pluimballetje. Dit spel wordt alleen in de dagen vóór en na Nieuwjaar en natuurlijk
op Nieuwjaarsdag zelf gespeeld, en we zien dan ook links de hooge met strootouw
verbonden bamboes met de matsutakken, die met Nieuwjaar vóór de poorten staan.
De kleederdracht is bonter en met ingewikkelder patronen bezet dan we bij de Torii
school gewoon zijn aan te treffen, en het geheel herinnert veel meer aan Toyokuni
dan aan Kiyonaga.

NR

36. PRENT VAN TORII V (KIYOMINE).

Van To r i i VI (Kiyofusa), den laatsten der Torii, Kiyomine's zoon, die in 1892
stierf, bezit het museum geen prenten, welk gemis niet zeer te betreuren schijnt te
zijn.
Naast de Torii staat de groote figuur van S u z u k i H a r u n o b u , wiens werk
tegenwoordig met goud betaald wordt door de Westersche kunstliefhebbers. Hij was
de grootste leerling van Nishimura Shigenaga (1697-1756), van wiens hand het
museum geen platen bezit, en leefde van 1718 tot 1770. Zijn werk dateert echter
uitsluitend uit de laatste tien jaren van zijn leven. Hij schilderde bijna alleen vrouwen,
nooit acteurs. Het dertigtal tentoongestelde platen (nr 39-68), zeer verschillend van
druk, geeft een goed beeld van zijn kunst. Zijn kleuren, groen, rose, rood, zwart en
grijs, zijn, zelfs bij de minder goede drukken, zacht en harmonieus, de jeugdige
vrouwengestalten tenger en sierlijk.
Nr 39 voert ons in een theehuis, kenbaar aan de lage banken met matten en
zitkussentjes. Een groote roode sambo met spijsschaaltjes staat op een tafeltje. Op
een vierkante papieren lantaren, die aan een pilaar hangt, leest men den naam van
het theehuis: Kakiya, vermoedelijk Kagiya te lezen. Op den voorgrond stoeit een
man met een jong meisje, dat zich tracht los te rukken, terwijl een ander meisje
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iemand wenkt. Op de tweede plaat (nr 40) zien we een jonge schoone aan haar toilet.
Zij heeft den metalen handspiegel uit de zwartverlakte op een voetstuk rustende doos
genomen en houdt hem in de hoogte. Naast haar staat een toiletdoos met
blanketpenseeltjes en poederdoosjes. Een ander meisje zit in een belendende kamer
bij de opengeschoven met bamboe beschilderde tusschendeur en speelt met een poes,
die zij den steel van
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een stoffer voorhoudt. De op de veranda uitkomende schuifdeuren zijn weggenomen,
en op den achtergrond ziet men in den tuin het met een dakje overdekte waschbekken
met den steeds erbij behoorende houten schepper. Op de derde prent (nr 41) zit een
meisje op den grond bij een grooten koperen pot met houtskool (hibachi), waarop
zij juist een langen brief verbrandt. In den daardoor opstijgenden rook ziet ze in haar
geest het beeld van den minnaar wiens brief zoo juist in vlammen opgaat. Vóór haar
staat een fraai rookstelletje, met de pijp erbij, en achter haar liggen de dikke
gewatteerde dekens, waaronder de Japanners in den winter slapen. De driesnarige
gitaar (samisen) zien we in de handen eener vrouw op nr. 42, de volgende prent
vertoont twee vrouwen bij een groote, horizontale harp (koto). De eene is juist doende
het beenen vingerbedeksel voor 't bespelen der harp aan haar vinger te steken, terwijl
de andere verdiept is in een boek welks titel luidt: ‘Verzameling van melodieën voor
de harp.’
Vier verdere platen (nr 44-47) geven kijkjes buitenshuis. Een klein meisje schildert
met een penseeltje een oog op een hond van sneeuw, waarbij een vriendinntje en een
ouder meisje belangstellend toekijken. Een dikke laag sneeuw bedekt den grond

NR

44. PRENT VAN SUZUKI HARUNOBU.

en doet het hooge bamboegras buigen. Het schilderen van het oog geeft leven aan
het beeld; dit is dan ook bij Buddhistische godenbeelden het werk van den priester,
die daarmede de godheid in het beeld doet neerdalen. Zoo krijgt deze hond, die
vermoedelijk een der als tempelwachters dienstdoende en demonen verdrijvende
‘Koreaansche honden’ (eigenlijk leeuwen) moet voorstellen, door deze daad eerst
recht leven. Het afsnijden van de vruchten van de eierplant vormt het onderwerp der
volgende prent (nr 45). Daarna (nr 46) krijgen we een kijkje in den tuin van een groot
huis. Op de veranda staan een vrouw en een meisje, blijkbaar op het punt te gaan
schrijven, want de eene heeft een lange, ontrolde strook onbeschreven briefpapier
in de handen, de andere een schrijfdoos (suzuribako, waarin de inktsteen, het fleschje
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om den steen te bevochtigen en de penseelen zich bevinden). Een zeer mooie plaat
is nr 47. Twee meisjes met zwarte manzai-eboshi (kappen der nieuwjaarszangers)
op het hoofd en witte mantels over het fijn getinte gewaad zijn aan 't sake (rijstwijn)
koken in een langtuitig sakeketeltje op een vuurtje van takjes, zoo juist van den
ahornboom (momiji) afgeplukt. De eene zit erbij om met twee lange ijzeren staafjes
(hibashi) het vuur wat op
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te rakelen, de andere staat toe te kijken met een bezem in de hand.
Al Harunobu's volgende prenten zijn van boven begrensd door den eigenaardigen
wolkenrand, meestal met een gedicht beschreven, waarvan ik hier boven reeds sprak.
Bij nr 48 zijn we in een theehuis, waar het rookgerei op de lage zittafel gereed staat.
Drie meisjes staan op den voorgrond. Een van haar is een vogeltjesverkoopster; zij
heeft een van de groene vogeltjes uit de kooi genomen en laat het aan de beide anderen
zien, of aan een derde, op de plaat niet zichtbare persoon, tot wie zij zich juist wendt.
We zien hier weer denzelfden rooden pilaar met zwarten voet en grijzen gespikkelden
vloer als in het vroeger vermelde theehuis.

NR

51. PRENT VAN SUZUKI HARUNOBU.

Op een andere prent (nr 49) zitten twee dames g o te spelen (het
Chineesch-Japansche spel met schijven op een bord). Het is avond, want de brandende
lamp staat erbij, en het groote groene muskietennet (kaya) is al uitgespannen,
waaronder zij straks in den slaap de muskieten zullen ontgaan. De eene denkt met
op zij gebogen hoofd over een zet, dien zij op 't punt is te doen, de ander rookt kalm
haar pijpje, maar 't is of de slaap al boven beider oogleden hangt. Een veel minder
fijne, latere druk is nr 50, waar een volwassen en een klein meisje op de veranda van
een bovenverdieping uitzien over de Tamagawa, ‘Juweel-rivier’ (niet ver van Tōkyō),
zooals blijkt uit het gedicht op den wolkenrand.
Op nr 51 verlaat een vrouw op een regenachtigen avond een theehuis, terwijl ze
de rechtermouw omhoog tegen zich aanhoudt om haar in veiligheid te brengen onder
het regenscherm. Een dienaar helpt haar de parapluie dragen en heeft tevens een
groote lantaren in de hand. Nr 52 geeft weer een geheel ander tooneeltje te zien.
Twee vrouwen staan aan 't strand der zee. De wind speelt lustig met de lange mouwen
en de slippen der obi (gordel) van de eene, en jaagt onbescheiden den onderkant van
haar kleed omhoog. Met beide handen houdt zij haar grooten platten hoed vast. Het
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eenvoudige kleed van haar dienares is beter dan het hare berekend voor een bezoek
aan 't strand bij een frissche bries.
Een grappige voorstelling geeft nr 53. Een der zeven geluksgoden, en wel de
deftige Bishamon ten, een van de vier Buddhistische Hemelsche Koningen of
Wereldwachters, komt op bezoek bij een paar courtisanes. Het sake-keteltje staat al
op de houtskool in den geelkoperen vuurbak (hibachi). Een van de dames ontdoet
den gehelmden en gepantserden god van zijn overkleed, en de andere noodigt hem
uit naast haar plaats
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te nemen, wat hij, blijkens zijn vergenoegd gezicht, zeker niet af zal slaan. Een goede
bezoeker, die rijkdom en geluk brengt!
Veel minder mooi van druk is de volgende prent (nr 54), die met nr 55 tot één
serie behoort, getiteld ‘sneeuw, maan en bloemen’. De bloemen zijn hier
vertegenwoordigd door den bloeienden pruimeboom bij een theehuis, waar een
courtisane zit te rooken, terwijl een klein meisje haar een brief brengt. Nr 55 is gewijd
aan de maan, zichtbaar door het geopende schuifraam, waarbij een fraai gekleede
courtisane er met bewondering naar zit te kijken. Haar kleine dienares brengt haar
de driesnarige samisen, om hare poëtische gevoelens door zang en muziek te
vertolken. Een hengelpartijtje in een boot op de rivier vertoont nr 56. Een van de
beide dames haalt juist een vischje op, en er spartelen er al eenige in 't mandje dat
naast haar staat. Ze hebben een picknickdoos (bentōbako) meegebracht, en het
onvermijdelijke sake-keteltje staat al op een komfoortje achter haar, terwijl een kopje
op de doos gereed gezet is.

NR

70. OIRAN MET GEVOLG. PRENT VAN KORYūSAI.

Nr 57 en 58 spelen binnenkamers. Een vrouw zit een langen brief te lezen, terwijl
we door de geopende, met sparreboomen (matsu) beschilderde tusschendeur een
andere vrouw zien liggen slapen met het hoofd op het eigenaardige zwart verlakte
hoofdkussentje dat het kapsel niet deert. Een groot met Chineesche karakters versierd
scherm staat achter haar. Deftiger gaat het toe op de andere prent (nr 58), waar twee
samurai in een open kamer zitten. De een, wiens beide dienaren buiten het gesprek
zitten af te luisteren, heeft namens zijn heer en meester, den een of anderen daimyō
(feodalen vorst), aan den heer des huizes geschenken gebracht, die op drie tafeltjes
naast hem liggen: een lap zwarte stof, twee visschen en ettelijke papierrollen (wellicht
makimono, rolschilderijen). Hij heeft daarbij een langen geschenkbrief overhandigd,
dien de ander nu aandachtig leest. De zoo eigenaardige beleefheidslach der Japanners
ligt op het gelaat van den bezoeker.
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Een geheel ander tooneel zien we op nr 59 afspelen. Een kraamkamer is het
onderwerp van deze fijngetinte prent vol leven. Op den achtergrond geeft een oudere
vrouw, vermoedelijk de schoonmoeder (de moeder van den man, onder wier tyrannie
de Japansche jonge vrouw voortdurend zucht,
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daar zij samenwonen), wat drinken aan de jeugdige kraamvrouw, die, vreemd genoeg,
niet ligt maar zit, bedekt door een van die gewatteerde dekens met mouwen, waar
zich de Japanner in den winter, als de kou door de vele reten van het luchtige houten
huis gemakkelijk binnendringt, behagelijk inrolt. Een andere vrouw rakelt de
houtskool wat op in den vuurbak, en een derde komt binnen met een etenskommetje
en eetstokjes op een zwart verlakt blaadje. Op den voorgrond krijgt de pasgeborene,
een monstertje even donkerkleurig als de tobbe waarin het gewasschen wordt, een
bad, waaraan niet minder dan vier vrouwen te pas komen. Een oude vrouw met een
rozenkrans in de hand, vermoedelijk een Buddhistische non, houdt een oogje in 't
zeil, terwijl de vroedvrouw, die het kind wascht, op zeer ongegeneerde wijze zelf
met de beenen in de tobbe is gaan zitten. Een andere vrouw zit met een doek gereed
om het kind af te drogen, en weer een ander houdt een kan met heet water gereed,
voor 't geval dit noodig mocht zijn. Een prachtig beeld van 't werkelijk leven, want
men heeft in Japan bij alle mogelijke gelegenheden

NR

74. PRENT VAN KORYūSAI.

een karavaan menschen noodig.
Op drie vroolijk spelende kinderen, die blijkbaar kattekwaad uitvoeren - ze hebben
eerst een gat gegraven en daar een geelkoperen vuurpot omgekeerd bovenop gezet,
en nu gaan er twee aan den haal -, volgen zeven kleinere platen (nr 61-67), alle
vrouwen- en meisjesfiguren voorstellend. Bij de eerste, waar twee vrouwen zitten te
lezen in een kamer, wordt het gedicht op den wolkenrand, dat over den tachibana of
oranjeboom handelt, geïllustreerd door een tak van zulk een boom met een vrucht
eraan, in een hangenden bloemkorf aan den wand. De tweede (nr 62) vertoont vijf
jonge geisha's, voorafgegaan door een dienstmeisje met een schort voor en een
lantaren in de hand. Het karakter op de lantaren bewijst dat ze tot het theehuis Maruya
behooren, hetzelfde waar ze juist bij staan. De achterste draagt haar samisen of ander
muziekinstrument in een lange doos bij zich, bij de muziek waarvan ze straks zullen
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dansen en zingen. Het gedicht op de wolk bezingt het avondlicht. De meisjes wandelen
blootsvoets op hare sandalen, want noch oirans (courtisanes), noch geisha's
(danseressen en
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zangeressen) mochten op straat tabi(sokken) dragen.
Op nr 63 is de lente in 't land. Twee vrouwen zitten in een open kamer met
bewondering te kijken naar een bloeienden pruimeboom in den tuin, en te luisteren
naar het gezang van een uguisu, den Japanschen nachtegaal, die op een tak van dien
boom zit te zingen. De eene heft in extase de hand op, de andere heeft een tanzaku
(een smalle strook fijn papier om gedichten op te schrijven) in de eene, een penseel
in de andere hand, terwijl de schrijfdoos (suzuribako) open naast haar staat. Zij maken
blijkbaar gedichten op den nachtegaal op den pruimeboom, een geliefkoosd onderwerp
der Japansche dichters. Ook op den wolkenrand wordt de nachtegaal bezongen.
Winter is het op nr 64 en 66, waar een oiran (hetaere), kenbaar aan den grooten strik
van de obi van voren en aan de bloote voeten, in de sneeuw staat te kijken naar twee
kleine meisjes die een reusachtigen sneeuwbal maken, terwijl het gedicht op de wolk
spreekt van ‘sneeuw bij avond’. ‘Rijp bedekt het gras’, zegt dat van de andere plaat,
waar een dame op haar hooge zwarte klompjes in den tuin wandelt, gevolgd door
haar dienares. De herfst prijkt in de roode bladeren van den momiji (ahornboom) in
den tuin (nr 65), waar een jonge vrouw, op den hoek der veranda tegen een pijler
geleund, met een paar ahorntakjes achter zich in een vaas, staat te kijken. Onnoodig
te zeggen, dat het gedicht op de wolk den ahorn verheerlijkt, evenals op nr 68
(ongeteekend), waar we een herfstlandschap met momiji en herten zien afgebeeld,
een geliefkoosd onderwerp der dichters. Nr 67 verplaatst ons in den zomer. Een jonge
vrouw, die zoo juist een als altijd zeer heet bad genomen heeft, gaat in een uiterst
luchtig toilet een luchtje scheppen op de veranda. Het gedicht op de wolk bezingt
‘de maan die opkomt boven de bergen’.
Na Harunobu komt Isoda Shobei, bekend onder den schildersnaam K o r y u s a i
(†circa 1781), Harunobu's voornaamste volgeling. Deze, die den Buddhistischen
eeretitel van h o k k y ō (‘Brug der Wet,’ d.i. der Buddhistische leer) verwierf, was
een groot meester, zóó zeer in stijl en opvatting aan Harunobu gelijk, dat men hem
vaak ten onrechte met dezen heeft willen vereenzelvigen, vooral ten opzichte van
die stukken welke Koryu en niet Koryusai geteekend zijn. Hij was Harunobu's
medeleerling bij Nishimura Shigenaga. Zes platen (nr 69-74) zijn van hem
tentoongesteld. Nr 69 behoort tot een serie van acht gezichten van Yedo. Twee jonge
meisjes komen hand in hand een steenen tempeltrap af, voorzichtig omlaag kijkend
om de met zwart verlakte klompjes geschoeide voeten goed neer te zetten.
Nr 70 en 71, die beide tot een zelfde serie behooren, zijn bijzonder forsch van lijn
en kleur; kracht is dan ook de hoofdeigenschap van Koryusai's kunst. Fraai gekleede
oirans met gevolg trekken er op uit. Mejuffrouw Kiku (Chrysanth), uit het Kiri
(Paulownia Imperalis) huis, is met twee meisjes en een dienaar, die een groote lantaren
draagt, op weg. Op den achtergrond spreken matsu en tsuru (den en ooievaar) van
lang leven. Op nr 71 zijn het drie oirans uit het Yamashiro huis, met twee kleine
meisjes, allen in vollen pronk, maar blootsvoets op hun klompjes wandelend. De
breede strik der kostbare obi's steekt van voren sterk uit, en de gewaden zijn met
bloeiende pruimetakken, vogels en maeanders versierd.
Aan dichters en goden zijn de twee volgende platen gewijd. Nr 72 geeft een beeld
der zes beroemdste dichters van de negende eeuw, de r o k k a s e n , ‘zes genii van
het lied’, tot wie één vrouw behoort, terwijl een Buddhistisch bisschop op den
voorgrond kenbaar is aan zijn geschoren hoofd en zijn priesterkleeding. Deze plaat
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is volgens het opschrift door Koryūsai gecopieerd naar een schilderij van een meester
der Tosa school, Mitsushige (16e eeuw). Op deze en de vol-
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gende prent teekent de schilder zich als Hokkyō Koryū. Nr 73 is een ongekleurde
prent, voorstellend de zeven vroolijk lachende geluksgoden. In het midden
D a i k o k u , de welgedane god die altijd op twee rijstbalen staande wordt afgebeeld
als gever van voedsel en welvaart, en, evenals zijn niet minder dikke en vroolijke
confrater, H o t e i , tot het Buddhisme behoort. Hotei was een Chineesche bedelmonnik
uit de 10e eeuw, die ondanks zijn strenge ascese altijd zóó goedsmoeds en welgedaan
was, dat men hem voor een incarnatie van Maitreya, den toekomstigen Buddha, hield
en hem na zijn dood als zoodanig ging vereeren. Men beeldt dezen ‘lachenden
Buddha’ altijd af als een verbazenden dikzak, zittend bij zijn grooten bedelzak. Naast
hem staat op den voorgrond E b i s u , met zijn visch onder den arm, de patroon der
kooplui, de eenige echte Japanner van het gezelschap. B i s h a m o n , de gepantserde
Buddhistische wereldwachter dien we op een vorige plaat in damesgezelschap
aantroffen, duikt zóó weg, dat we alleen zijn helm en pagode zien. B e n t e n , de
Buddhistische godin van welsprekendheid, rijkdom en muziek, wordt aan beide
zijden geflankeerd door twee aan 't Chineesche Taoïsme ontleende goden,
F u k u r o k u j u en J u r ō j i n . Achter den schouder van den eerste verschijnt het
hert, symbool van geluk, omdat de uitspraak der Chineesche karakters voor geluk
en hert dezelfde is; de naam van den god geeft tevens zijn beteekenis: Geluk,
Keizerlijke gunst en Lang Leven. J u r ō j i n , ‘De oude man’, wiens enorm hoog
voorhoofd zijn ouderdom aangeeft, is de god van 't Lange Leven. Nr 74, een fijne
plaat, stelt een vrouw voor in fladderend gewaad, zwaaiend met twee uitgespannen
regenschermen. Het maeander- en bloempatroon op haar kleed is met blinddruk
aangebracht.
Ten slotte getuigt een prent van Harunobu's zoon en leerling, S u z u k i
H a r u s h i g e , van diens groot talent en éénheid van stijl met zijn vader (nr 75). Het
is zomer, de schuifdeuren zijn wijd opengeschoven en vergunnen een blik naar buiten,
waar de regen, door den wind opgezweept, bij stroomen neergutst. Op een dijk aan
den overkant worstelt een eenzame, in een half gesloten regenscherm weggedoken
figuur tegen de elementen. Tusschen den dijk en de kamer ziet men de daken van in
de diepte liggende huizen. In de kamer zitten genoegelijk drie vrouwen. De eene zet
thee boven een grooten geelkoperen vuurbak, een tweede bekijkt met welgevallen
een prent van Harunobu, een vrouw in een theehuis voorstellend, terwijl de derde
haar voor de grap met een haarpen achter 't oor kriebelt. Een sierlijk gewaad van een
der dames hangt op den achtergrond.
Hiermede is de rij der tentoongestelde platen gesloten. Een volgende reeks zal
Harunobu's tijdgenooten, de Kitao's, Shunman, Toyonobu en Shunshō bevatten.
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Mei-liedje
door Richard de Cneudt.
Er is een teeder beven
aan ieder blaarken van den boom,
al zacht-ontwakend leven
en schuchter mei-gedroom....
Er trilt een vreemd gefluister
aan ieder snaarken van de lucht,
en, nog onzichtbaar, ruischt er
een naadre vlindervlucht....
Er glanst op al de wegen
de goedheid van een schoonen dag,
die bloeit, in gulden zegen,
zacht open, met een lach....
Er spruit een klare bronne
in ieder hoeksken van 't gemoed....
O lente, o vreugde, o zonne,
die dichters zingen doet!
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Gijsbert en Ada.
Roman door Peter Dumaar.
VI. (Vervolg en Slot).
Het had hem getroost en gesterkt. Hij besefte nu Ada's vroegere weigeringen; hij
begreep waarom zij had gehuiverd de schoone voorwerpen te zien, wier vereering
hem aan eigen tijd en wereld had gedreigd te ontrooven.
Een paar weken later, in 't begin van October, kwam er een brief van zijn broer
uit Holland. Hun oude moeder lag zwaar ziek; het was raadzaam dat Gijsbert terstond
overkwam, want een spoedig einde was te vreezen
‘Ik ga mee,’ zei Ada, toen zij, naast hem zittend, den brief las. ‘Misschien kan ik
helpen.... Zij heeft alleen je broer bij zich, en wat kan een man in zulke
omstandigheden!’....
Het verheugde hem en verzachtte zijn smart, dat zij met hem wilde gaan.
Met den nachttrein spoorden zij naar Parijs. Een angstig staren in het grondeloos
zwart van de komende dagen pijnigde, versomberde Gijsberts wezen en in die
slapeloos doormijmerde uren was alleen het weten dat Ada daar tegenover hem rustte,
was alleen het zien van haar sluimerend gelaat, onder den schemer van het omfloerste
licht, hem een troost. Tot haar vluchtte hij weer, zooals altijd vroeger in bange
dagen,.... maar nu was zij zoo nabij, zoo heerlijk nabij, en zij verlieten elkander niet.
In een grauwen dageraad kwamen ze te Parijs, waar zij een paar uren hadden eer
de morgentrein voor Holland vertrok. Een fiacre bracht hen, door de vroege geluiden
der wereldstad, naar de Gare du Nord. De vermoeide oogen nu en dan openend in
den klarenden najaarsdag, zagen zij de golvende velden van Frankrijk achterblijven
en de dampiger luchten der lage landen nader en nader komen. Het deed Ada, na een
jaar afwezigheid, warm en welvertrouwd aan, de breede rivieren, de welige gaarden,
den vochtigen horizont van het eigen land weer te zien. En tegelijk kwam nu een
sterk verlangen naar hare ouders, die zoo weinig vreugde van haar hadden gekend.
Maar toch was het niet dit verlangen geweest, noch de angst van zelf alleen te blijven,
maar die oude begeerte om te helpen, als een steun, een troost voor wie hulpeloos
en zwak zijn....
Zij zagen de torens weer hunner oude stad, de kanalen en lanen rondom. Toen
reden zij naar het huisje van Gijsberts moeder, in een der buitenwijken, half stadsch
half landelijk nog te midden van kweekerijen en rozentuinen. Het grijze hoofd keerde
zich verlangend tot hen, terwijl zij voorzichtig bij het bed traden en zachtjes, met
troostenden glimlach, spraken. Ada's hulp namen de zieke en haar zoon dankbaar
aan.
Zij bleef nu verplegen en de huishoudelijke dingen ordenen. 's Avonds, als Gijsberts
broer gereed was met zijn werk op de kweekerij en bij zijn moeder kon zitten, ging
zij naar hare ouders, die dichtbij woonden, in het oude huis tusschen de twee lanen.
Maar op haar eenzaam vertrekje zat zij niet meer; zij bleef praten of lezen bij de
anderen in de huiskamer aan den tuin, terwijl zij, opziende naar de herfstelijke toppen
der populieren, aan jaren geleden dacht, toen hier met Gijs die eerste stroeve
gesprekken begonnen over al wat er in hen broeide en streed. En dan besefte zij, met
een huivering van geluk, hoe dicht zij tot elkaar waren gekomen, hoe volkomen zij
eens elkanders wezen zouden zien.
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In die dagen was Gijsbert vaak weg. Als hij Ada 's morgens naar zijn moeder
gebracht had en zelf even bij de zieke was blijven praten, ging hij heen, zwervend
door de stad, in stille hofjes, langs de kronkelende grachten; maar meestal nam hij
den trein naar Amsterdam en zocht in het Rijksmuseum de zalen terug, waar hij als
knaap met zijn vader voor het eerst had rondge-
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doold en later, met Nora, uren doorgebracht had, die hem nu verloren,
belachelijk-doelloos schenen.
Wel vele bewonderingen waren in hem afgestorven. Lange jaren van zoeken en
moeizame ervaring hadden andere schoonheidsverlangens doen rijpen, dan die het
kinderhart kende. Maar op een middag was het plotseling als een nieuwe openbaring.
Het gebeurde in een der kleinere zalen. Een tafereel van glanzend-gaven gloed, van
zeldzame kleur, trok hem, terwijl hij gedachteloos zijn oog langs de wanden liet
gaan, naar den stillen hoek waar het hing. Hij had het vroeger nooit opgemerkt, hij
had er nooit van gehoord; eerst sinds kort moest het daar zijn. In een scheef-gezakte
boerenschuur vond hij een wonderlijk gezelschap bijeen; met wilden ommezwaai
sprong een bacchantisch paar, man en vrouw, hand aan hand in 't ronde; hunne
gebaren deden niet zinloos-dol als van Bruegel's zwierende boeren, maar geleken
van een wel-bewust, een zoet, haast demonisch genot; hun dierlijke lompheid was
schoon geworden, tot bekorend geweld. Zij dansten, hoog de armen geheven, hoog
het stampend been, bij het vioolspel van een vagebond, staande op een bank waar
een derde kerel te ronken lag en een ander paar in dronken lusten stoeide. Daarvóór
wachtten er twee nog, een zittend, rookend, lodderig opziend naar den staanden
drinker naast hem, die de laatste druppels in zijn keel trachtte te gieten uit de Rijnsche
fluit. En over dit boersch festijn, dit besloten sunposion op den vervallen deel, gloeide
een dalende zon van September,.. want het moest in 't komend najaar zijn, zóó gulden,
zoo doorschijnend van zuiver licht waren die stralen op muur en vloer, op den
toomeloozen dans, op den haveloozen muzikant en heel de verdwaasde bende. Een
garve graan boog over een plank, ergens in de schemerschaduw, en rondom, omhoog
tusschen de oude binten, was de geheimzinnige duisternis. Maar de wijn gloeide in
het bloed dier lieden en het namiddaglicht triumfeerde over hun geweldige koppen.
Smaragd en goud dooreen was het vest van den rooker, wondere kleur in de zeldzame
harmonie van dit kunstwerk.
Gijsbert voelde opeens dat hij stond voor een der heerlijkste dingen dezer wereld,
een dier schilderijen zooals er wellicht een honderdtal op aarde zijn, alle getuigenissen
der schoonheid, maar tegelijk vertegenwoordigingen van een tijdperk en een ras, van
een schouwen op natuur en menschen; een wonder, zooals Leonardo's Monna Lisa
een wonder is, zooals Rembrandts Emmausgangers, Ruysdaels stormlucht boven de
Katwijksche duinen of zijn vredig gezicht op Haarlem, zooals.... en het woelde in
hem van herinneringen, zwakke beelden der schoone dingen bij welke hij eens in
bewonderende liefde had stilgestaan.
Het was een plotselinge openbaring, door de goddelijke schoonheid van dit
boerschbacchantisch tafereel, een openbaring dat ook na de primitieven, ook buiten
de wereld der heiligen en Madonna's en allegorieën, een geweldige levenspracht was
uitgeborsten in een kleine kunstenaarsgroep, een gelouterde hartstocht voor den
zonnegloed en de lichtvonken en gouden glansen die over hunne wereld lagen, een
hooge liefde voor de schoonheid der aarde, die goddelijk was, als Gods werk, met
hare steden en rivieren, hare duinen en boerenhutten, haar volk en hare heerschers.
Het was een openbaring van de pracht der levende werkelijkheid,.. van het
veel-gesmade realisme, dat hij jarenlang niet begrepen had!.... Hij voelde nu de
verheven waarde dezer kunst, die niet de vormen styleerde in eendrachtige
samenwerking met andere, niet het leven als heilig zag, niet de vroomsten der
schepselen uitkoos en hen in de vergeestelijking huns wezens beeldde; maar die de
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dingen der aarde liefhad zonder een droom van andere sferen rond hen te weven; die
niet goden en heiligen op aarde bracht, maar de aarde aanschouwde als vergoddelijkt
van schoonheid. Deze hooge kunst was de kunst der
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dagelijksche zinnelijke werkelijkheid, maar de zinnelijke werkelijkheid gezien door
oogen die het schoone wonder aller dingen weten te puren. Zij was de kunst van het
onbegrensde leven,.... het realisme dat alle groote individueele kunstenaars hadden
vereerd: beeld van het leven, zelf levend door de bezieling van den schepper. Zij was
de kunst van het Licht. Levend hun reëel zielebestaan waren wel de schoonste beelden
der Romaansche en Gothische tijden, levend ook de miniaturen der getijdeboeken,
de kleur van Bruegels geweldige poëmen; maar het Licht bezielde den arbeid der
latere kunstenaars, die de zeventiende eeuw in Holland tot een wereldglorie ophieven.
Was dit ook niet een wonder in de historie der menschheid, die kleine kring van
mannen in de sterke steden van het drassige land achter de duinen, mannen die te
midden eener rustige welbewuste burgerij hun groote werken schiepen, in een land
dat elke wilde bekoring van bergen en duistere bergwouden, en schijnbaar elke
grootheid dus, ontbeerde? Maar hier was het land van het Licht, en dat licht zagen
zij in zijn schoone wisselingen en verheerlijkten het in kunstwerken, die over alle
streken der aarde den roem van Holland verbreidden. Ontzaglijk was het aantal
schilderijen, dat uit hun werkplaatsen kwam, uit die deftige burgerhuizen, uit die
armelijke zolderkamertjes; maar tegelijk was de pracht van hun scheppingen
overweldigend van levensliefde, van verrukking om de gouden dampen van het
vochtige land. Hobbema en Ruysdael, Van Goyen en Vermeer, Teniers en Steen,
Rembrandt zelf, de schilder van het meest-dramatisch leven, de diepste ziener der
zonneschoonheid, allen hebben zij de wereld verbaasd, zoodat vorsten elkander hun
werken misgunden. Was het niet om trotsch te zijn op het kleine vlakke land, dat in
alle koningspaleizen van Europa de namen van zijn kunstenaars hooren mocht als
vertegenwoordigers der hoogste zichtbare schoonheid?
En hier, hier voor den mijmerenden beschouwer, leefde nog de arbeid dier hand,
waarvan het gebeente zelfs wellicht vergaan was. Hier leefde vóór hem, klaarder dan
ooit vroeger, de grootheid van Adriaan van Ostade.
Gijsbert peinsde verder, rustend nu op een bank, den blik gewend naar den
zeldzamen gloed der schilderij. Het land der kleurige nevelen had den weg gewezen
in de schilderkunst voor latere tijden en andere volken. Maar machteloos was het
geweest, al eeuwen lang, in de kunst van het beeldende woord. Hij ging het na, in
vluchtige herinnering, hoe Holland nooit zich zelf geweest was in de litteratuur, nooit
de melodieën der dichtkunst had voorgezongen aan de Europeesche wereld, nooit
de gedachten, den grootschen bouw van epos en drama aan de volken had geleerd.
De lage gewesten waren komen volgen, ver achter de anderen,.... hunne eerste dichters
waren vertalers en bewerkers. Maerlant was groot geweest voor de Vlaamsche
burgerij, echter geen wegbereider voor Europa. In de satire alleen hadden er twee
zich meesters getoond: Willem van den Vos Reinaerde en Erasmus. Maar zelfs
Vondel, die toch Milton ten voorbeeld strekte, was geen wereldgeest als Shakespeare,
als Goethe, als Balzac uit enkele regels al bleken. Was de taal, binnen zoo enge
grenzen gebonden, hieraan schuld? Hadden daarom de groote geesten van Holland
een andere spraak gezocht en gevonden, der schilderkunst, die overal op aarde
begrepen werd en geliefd..
Gongslagen, galmend door de zalen en langs de trapgewelven van het gebouw,
wekten hem, voerden hem terug in het bewustzijn van omgeving en tijd. Hij zag dat
het schemerig was geworden. En over de herfstelijk-vochte straten gaande, tusschen
de kruisende menschenstroomen in het vallen der grijze duisternis, bleef, diep uit
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zijn mijmering stralend, de levende gloed van het kunstwerk voor zijn rustigen blik.
Maar ook de schoonheid der schemering zag hij.
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Boven de stille grachten voerde de vage groene avondlucht hem terug naar jaren
geleden, naar de wandelingen met Nora door de schemerende stad. Achter de donkere
boomen ginds, ver achter dat labyrinth van eindelooze straten, stond, aan een diep
smal water, het huis waar hij eens met siddering aan dacht. En nu,.... wat was het
hem nu? Was het niet heerlijk, bevrijd te zijn van die kwellende verlangens der jeugd,
toen hij de wereld niet zag, maar alleen zijn droomen van Nora? Hij was blind geweest
voor velerlei schoonheid, doof voor de stemmen uit andere levens; de groei zijner
ziel had jarenlang stil gestaan onder de bedwelming dier wilde jaloersche
liefde-verrukking.
Maar het was voorbij, zijn leven groeide weer en zijn liefde was een vol vertrouwen,
een sterk geloof.
Hij vertelde Ada, toen zij 's avonds naar de woning harer ouders wandelden, zijn
ervaring van dien dag. Zij luisterde, maar telkens dwaalden haar gedachten naar het
ziekbed, naar de zorgen voor den komenden dag. Voelde zij zich nu weer leven in
het leven, zij die altijd naar de schoone dingen verlangd had, om wier gelaat en
gestalte hij een koninklijke pracht had gedroomd, die toch eindelijk, gevonden scheen?
Leefde zij eerst hier weer op, onder de alledaagschheid hunner jeugd-omgeving, in
beslommeringen en vermoeienden arbeid voor anderen?
Het kon lang duren, maanden lang nog, vertelde Ada. En zij ried hem terug te
keeren tot zijn werk, niet hier te blijven dwalen langs de oude wegen, van museum
tot museum gaande, zelf werkeloos.
Den volgenden morgen nam hij afscheid van zijn moeder. Hij troostte haar met
zachte woorden, zeggend dat de reis zoo ver niet was, dat hij vaak kon overkomen,
met Kerstmis wellicht weer. Maar het oude gelaat, grauw van magerte op het witte
kussen, keerde hem weemoedig na, toen hij heenging. Al de trage uren zijner reis
zag hij het vóór zich en hij begreep dat het einde nu moest komen, dat de laatste
herinnering aan het oude gezinsleven weldra verdwenen zou zijn. Hij dacht aan zijn
zuster, aan zijn vader, aan het ouderlijk huis van vroeger, waar hij onverschillig was
rondgegaan, alleen vervuld van eigen verlangens, zonder liefde voor anderen. En
niets bleef er meer goed te maken.
Twee avonden later was hij weer in Poitac. Maar hij kon niet werken; zijn
gedachten weken voor zijn wil, als nevels in de hand; zij waren vormloos en zonder
kracht. Hij zag dat het najaar schoon was op de weiden langs de rivier onder de gele
popels en hij tuurde naar de groote wolken boven de blauwe heuvelrij; maar de
schoonheid dier stille wereld leefde niet in hem; wel wist hij dat zij daarbuiten was
over alle dingen, maar het weten ontroerde hem niet. Leeg voelde hij zijn wezen;
leeg en kil was alles rondom hem; hij hoorde Ada's tred niet door de half-duistere
vertrekken gaan; ver weg wist hij haar en zijne eenzaamheid te dragen scheen hem
nu zwaarder dan vroeger, in de jaren van verwachten en hoop. Hij besefte, in deze
sombere dagen, dat hare nabijheid een steun, een scheppende kracht was, die hij in
zijn leven niet meer ontberen kon. In radelooze oogenblikken was hare troost nu niet
nabij; hij kon haar gelaat, hare handen nu niet streelen, als de liefste schoonheid te
midden van de weelde der eeuwen; hij voelde dat zij alleen het levende licht schonk
aan de doode pracht. En eenzaam ook was het op de velden en heuvelen, zoodat hij
de kleurige herfstwegen vermeed. Er straalde nu, op het donkere hout en de oude
tapijten der tafels, geen gulden glans van najaarsbladeren, van roode en violette
bloemen, als een zonnige herinnering aan het schoon van daarbuiten. Hij dacht aan
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een wandeling van jaren geleden, aan een avond op de eenzame duinhoeve, toen zij
gele herfstbladeren had achtergelaten voor hem....
En intusschen was Ada bij het ziekbed. Zij verzorgde het kleine huishouden, ging
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alleen 's avonds voor enkele uren naar het ouderlijk huis. 's Nachts riep de zieke haar
vaak en hare hulp was steeds zacht en geduldig. Maar na oogenblikken van
voldoening, van vreugde dat zij de krachten had voor dit werk, dat zij niet in zichzelve
alleen meer leefde of voor hem alleen dien zij zich-zelve voelde, rees, als een golf
die de vorige verslindt, een nieuwe gedachte, het vermoeden dat hare toewijding
slechts vermomde zelfzucht was. Zij voelde dat geen warme liefde de stuwende en
dragende kracht bij haren arbeid was, geen troostende liefde voor wie zij hielp, maar
een verlangen naar werk, waarover zij zich meester voelde, wetend dat ook de
nederigste pogingen daarin waardevol zijn. Hare handen waren voorzichtig, hare
woorden gedempt, haar tred was geluidloos in de ziekenkamer. Zij wist dat haar
steun dankbaar als een daad van liefde aanvaard werd en dat zij haren arbeid trouw
verrichtte. Dan troostte zij zich-zelve weer met de gedachte, dat ook de deernis
eenmaal wellicht teeder in haar zou ontluiken. En hare trekken verrieden niet de
zorgen van het kampend hart. Zij bewoog zich rustig en zag, over de zware wenteling
harer gedachten heen, met stillen blik naar de zieke.
Zij schreef alles aan Gijsbert, hare vreugde over den arbeid voor anderen, hare
bekommernis over eigen gemoedsstaat. En hij begreep dat het leven haar riep, het
groote bewegen van eigen tijd, dat niet onstuimigschoon was in vorm en wezen als
de harmonisch-wilde Middeleeuwen, maar stormontroerd en chaotisch in zijn diepe
stroomen, afschuwelijk aan zijn oppervlakte als een melaatsch gezicht. De eenzame
schoonheid van het verleden kon hare ziel niet vullen, hoe deze ook naar volkomen
vormen gesmacht had. Hij begreep dat zij verkwijnen zou, wanneer zij afgezonderd
bleef van de dreunende levensbranding.
Toen bood hij, op de maandelijksche vergadering van het museumbestuur, zijn
ontslag als conservator aan. Hij wilde Ada niet raadplegen, vreezend dat zij voor de
plotselinge verbreking van zijn arbeid terugdeinzen zou. Nu moest zij voor het
onherstelbaar gebeurde staan. Hij zou met nieuwjaar te Parijs een paar kamers huren,
waar hij werken kon, journalistiek desnoods, en hare terugkomst wachten. En tegelijk
ontsproot een oud verlangen naar eigen schepping, naar lijnen en kleur.
Bij het bestuur der archeologische vereeniging was niet veel spijt over zijn
heengaan. Onbewust hadden de oude dilettanten, de maire vooral, een sfeer van
vijandigheid gevoeld rond den jongen man, die de kunstwerken van het verleden
anders aanschouwde dan zij. Opnieuw namen zij zich voor, zelven het museum te
beheeren, zonder een autoritair conservator. Er werden tot Gijsbert woorden van
leedbetuiging gericht, wier streelende klanken langs hem afgleden in hun vooze
rhetorica. Hij wist zijn nieuwen weg en glimlachend hoorde hij hen praten.
Zonder eenig bericht aan Ada over wat hij deed, liet hij, kort voor Kerstmis, het
huisraad en de boeken naar Parijs zenden, waar hij al spoedig een kleine woning
huurde, drie kamers en een keukentje, hoog in een der oude hôtels van de Ile St.
Louis.
Maar hij was slechts een paar dagen in de nieuwe eenzaamheid. Nog stonden er
koffers gepakt in de ongeordende kamers, toen een brief van Ada kwam, uit Poitac
opgezonden, meldend dat de toestand zijner moeder hopeloos was geworden. Enkele
uren later, terwijl hij moede en treurig in den schemerenden wintermiddag voor het
venster zat, werd hem een telegram gebracht, met verzoek van onmiddellijke
overkomst.
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Eerst met den avondtrein kon hij gaan. In de nabijheid der Gare du Nord zat hij,
na zijn maal, nog even voor het restaurant, den tijd van vertrek wachtend. De koffie
geurde op het tafeltje voor hem, een kolenvuurtje gloeide dicht bij. Over den breeden
boulevard ijlde het leven der wereldstad voort, hijgend en rusteloos, gelijk dag na
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dag en jaar na jaar, onbekommerd om de nooden der eenzame enkelingen.
Gijsbert staarde doelloos voor zich, naar de snel-verglijdende lichten der auto's,
de gonzende trams, den rooden schijn van den hemel. Maar opeens stond daar een
kind vóór hem, stamelend, onverstaanbaar. Koel en droomerig zag hij het aan. Het
was een meisje, zes jaar oud wellicht. Hare blauwe oogen glansden angstig, wijd
geopend, groot in het smalle strakke gelaat; zij was blootshoofds en hij bemerkte dat
haar jurkje dun en gescheurd was, dat geen schoeisel hare magere voeten beschermde.
Hij schoof haar een groot koperstuk toe. Het rinkelde op den grond en het kind bukte
zich, zoodat het donkere goud van korte maar zware blonde lokken langs de vale
wangen viel. Zij zag hem dankbaar aan en stamelde weer; de angst harer oogen
scheen verzacht. Vriendelijk sprak hij tot haar, vragend van waar zij kwam, of zij
woonde in de groote stad. Maar de klanken van haar antwoord waren fluisterend en
verward. Toen dacht hij plotseling, terwijl haar droevige oogen op hem waren gericht
en haar tenger lichaampje daar fier stond in de schamelheid der lompen, aan een oud
portret van Ada, dat hij vaak gezien had in de huiskamer bij hare ouders. En het
wonderlijke en ontroerende opeens was de gelijkenis van dit haveloos kind, in gestalte
en trekken, met die beeltenis van lang geleden, waarop hij Ada's wezen wel had
nagespeurd in elke lijn van het jong gelaat. Was het een gril der natuur, die zoo vaak
onverwachte gelijkenissen baarde? Of was het zijn verlangen naar Ada, zijn gespannen
wachten op het eindelijk vertrek naar Holland, waren het de schemering en de
avondgloed die de vormen van dit zwerverskind verlichtten naar een beeld in zijn
herinnering?
De kleine bedelaarster lachte niet; het smalle gezichtje bleef strak, alleen de oogen
glansden warmer. Hij zag haar langzaam verder gaan, de hand met het kopergeld in
den zak van het jurkje. Nog eens keek zij om. Maar zij ging niet tot de anderen, die
daar zaten te drinken en te praten voor het restaurant, veilig in hun zware jassen,
terwijl het eenzame kind rilde in den winteravond. Schuw starend liep zij er langs,
één, twee restaurants ver, weifelend als in een wonderlijken droom. Toen keerde zij
en kwam opnieuw voorbij, langzaam en fier, de koortsige oogen even glinsterend
naar hem. Daarna verscheen zij niet meer, was heen in het verslindend geweld der
wereldstad, in den schemer van den onbekenden nacht. Hij bleef uitzien of zij niet
terugkwam; maar zij kwam niet en zijn blik vernevelde achter nauw bedwongen
tranen. Hij streek de hand langs het moede voorhoofd en sloot de oogen; hij trachtte
helderheid te brengen in zijn gedachten, woelenden chaos, gelijk die elkaar vreemde,
wreede menschenstroomen hier voor hem op den luiden boulevard.
Waarom ontroerde dit kind hem zoo? Om die gelijkenis met het oude portret van
Ada, een waan wellicht van zijn eigen jagende onrust? Om den ernst van het bleeke
gezicht, om den verschrikkelijken weemoed harer trekken, die zich niet ontspannen
konden tot een kinderlach? Of om hare klanklooze stem, als verstikt in onbegrepen
leed dat de jonge ziel geschroeid had tot den dood?....
Waarom had hij haar niet bij zich gehouden, ontrukt aan die te vroege smart? Zij
was immers gekomen tot hem alleen tusschen al die anderen, hem alleen had zij
vertrouwd, voor hem alleen was de strakheid van haar blik even verzacht....
En die vragen bleven hem kwellen, al de langzame uren van den doorwaakten
nacht in den trein. Hij zag de treurende oogen der kleine vagebonde, den troost die,
even slechts, door enkele zachte woorden in haar ouden lijdensblik verschenen was.
Hij zag ook, terwijl de wagen in onverbroken rythmischen dreun over de zwijgende
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nachtlanden ijlde, het visioen der matelooze stad, de doodende medusa, de sfinx door
wier
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aderen het zwarte bloed stuwde van zonden en haat. Hij zag nu de schoonheid niet
van het wereldhart. Hij zag enkel de kleine stamelende zwerfster, hongerig en rillend,
meegevoerd op die donkere stroomen, uit de groote aderen zijwaarts naar ellendige
holen van verschrikking. En in zijn brandende oogen kwamen telkens weer de tranen
van machteloos medelijden.
***
In het morgenlicht zag hij de kleine woning zijner moeder tusschen de wintersche
tuinen. De groene luiken waren gesloten. Vredig was het overal op de paden naar de
stad, nu de klokken van den eersten Kerstdag zwegen na het kerk-uur. Gijsbert
herinnerde zich,.... het leek zoo ver, zoo duizelend ver nu,.... den wintermorgen met
zijne ouders, opgaande om de moeder van haar, die nu zelve koud en stil daar neerlag,
te begraven. Hoe raadselig-snel waren de jaren verdwenen in den afgrond van het
verleden, al die jaren die hem vaak, toen zij nog in de blinde toekomst lagen, hadden
doen stampvoeten van ongeduld.. En indien het alles een droom geweest was, dan
toch was de droom schoon en ook de pijnen waard van het leed, van het wellicht
eeuwig afscheid.
In de vredige zon voelde hij zich gelukkig om den wonderen levensdroom.
Ada, ongerust al, wachtte hem in de halfdonkere woonkamer. Toen, even slechts,
haar weer liefkoozend in zijne armen, wist hij niet meer waarom hij gekomen was
in deze vreemd-stille woning. Maar zij nam hem met zich naar de kamer waar de
bleeke grijze vrouw lag in het witte kleed. Hij dacht aan zijn laatste woorden, hier
voor dit bed: dat hij wellicht terug zou komen met Kerstmis! Nu stond hij er en de
moederlijke oogen, wier trouw hij nooit begrepen had, waren voor goed gesloten.
Maar hij weende niet. Waartoe weenen om hen die de pijnen niet meer kenden
van het vreemde bestaan hier op aarde? De rust van het stille gelaat was zoo verheven
en schoon.... Niet de dood bleek raadselig, maar het leven. Ach, er waren wel andere
beslommeringen dan die der dooden. En hij dacht aan het zwervend kind op den
meedoogenloozen boulevard.
's Avonds, na een dag van laatste zorgen, vertelde hij alles. Zij lagen op het
kamertje, waar Ada vroeger in eenzaam gemijmer de nachten doorbracht, wakend
vaak door bekommernis om hem, die haar dierbaar was maar nog verre stond in zijn
ruwheid, zijn hartstocht, zijn ongeduld. En terwijl hij sprak van het onhoorbaar
stamelend bedelkind, dat zoo geleek op haar, op dat oude portretje, snikte hij plotseling
zijn lang-bedwongen ontroering in heftig schokken uit, zijn hoofd in het kussen
drukkend, terwijl zij hem poogde te troosten met zachte streeling en gefluisterd
woord.
‘Stil Gijs,’ zeide zij, zelf angstig om zijn ongekende tranen. ‘Je bent moe van de
lange reis en den slechten nacht,.... je bent overspannen door al het plotselinge. Ga
nu slapen,.... als morgen voorbij is, zul je alles wel anders zien.’
Zij dacht eraan, dat het morgen de dag der begrafenis was. Maar hij antwoordde:
‘Dat alles is het niet! 't Is dat arme eenzame kind.... Je weet niet hoe treurig haar
oogen waren, wat een diepte van leed-ervaring.. Ik had het nooit zoo gezien en nooit
zoo vermoed.... Dat vind ik vreeselijk! En ik ben er nu machteloos tegen. Ik had haar
mee moeten nemen, bij ons, veilig voor nieuwe smart.’
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Weer, terwijl zijn eigen woorden het visioen opriepen, snikte hij wild. Zij nam
zijn hoofd in hare zachte handen en fluisterde: ‘Ik wist niet dat mijn Gijs zoo van
streek kon raken om een arm kind.... Zie je, daar ben ik blij om. Hoe anders dan
vroeger, toen je zoo gevoelloos kon oordeelen.’
‘O,’ hernam hij, moeilijk fluisterend in zijn tranen, ‘te denken dat nu misschien
die
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kleine bloote voeten nog gaan over het koude asfalt, dat haar oogleden van
vermoeidheid dichtvallen, dat zij ligt op stroo onder tochtende pannen en van
schrijnenden honger toch niet slapen kan, of dat dronken ouders haar slaan, ergens
in een donker slop... Ik weet zeker dat zij zocht naar troost en zachtheid en dat zij
mij vertrouwde! Maar wat nu, wat nu? In die ontzettende stad is zij niet weer te
vinden.... en wat dan nog?....’
‘Gijs,’ zei Ada, terwijl zij de ontroering voelde in haar eigene stem; ‘is het niet
die gelijkenis met mij, die je 't meest getroffen heeft?’
Hij lag onbeweeglijk, de oogen gesloten, als trachtte hij de diepe roerselen zijner
ontsteltenis te doorzien. Toen antwoordde hij: ‘Ook dat! Maar toch, de kinderlijke
ernst van haar blik, waar, ondanks het kinderlijke, een wereld van leed in lag, die
heeft mij zoo pijnlijk aangedaan.... Ik dacht al veel te weten van 't leven, maar dit is
nieuw en vreemd en doet mij de wereld anders zien. Dat arme kind bestond ook, toen
wij dien eenen nacht in onzen droom van schoonheid leefden,.... en niets ervan hebben
wij vermoed!’
Zij kuste zijn gloeiend voorhoofd en zei: ‘Toch ben ik dankbaar voor dit verdriet
van je, Gijs.... Het heeft onbekende sluimerende krachten in je wakker gemaakt en
wie weet hoe goed dit voor ons leven zal zijn!’
Toen, plotseling, richtte hij zich op en greep haar handen.
‘Ada,’ zeide hij, opgetogen nu als na een reddenden vondst; ‘we zullen werken
onder de menschen,.... we gaan niet terug naar Poitac,.... we zullen geen
grafbewaarders meer zijn!’
Bij het weifellicht der kaars zag hij ook een glimlach om hare lippen, maar als
over een niet te volvoeren daad, ongeloovig en schertsend.
‘Het zou niet kunnen, Gijs,’ antwoordde zij. ‘Jouw leven is verbonden aan de
mooie dingen van het verleden,.... zonder die zou je wegtreuren en eenzaam zijn....
zelfs met mij naast je.’
‘We gaan niet terug naar Poitac,’ herhaalde hij, terwijl het geluk niet week uit
zijne oogen en Ada opeens de kracht zijner overtuiging gewaar werd. ‘Wij gaan naar
Parijs, Ada, midden in de stroomen van onzen eigen tijd, van het heftigste leven!’
‘Naar Parijs?’ vroeg zij, ernstig. ‘Meen je het, Gijs? Moeten we onze stille duistere
kamers gaan verlaten?’
‘Niet verlaten alleen!’ hernam hij. ‘Zelfs niet meer terugzien, liefste. Alles is in
Parijs. Ik heb kamers gehuurd, aan de Seine, in 't hart van de stad, met een wijd en
hoog uitzicht.’
‘Dus niet meer de populieren en de blauwe heuvels en het ruischende riviertje
onder onze vensters?’ vroeg zij opnieuw, peinzend, van verre aanschouwend wat zij
noemde, van verre afscheid nemend van het schoone stille land.
‘En niet meer de rustige binnenhoven en de oude kloosterzalen en de verbleekte
gobelins en de donkere meubels,’ voltooide hij. ‘Maar nu een andere rivier in de
diepte, andere geluiden, anderen horizon.... En niet de vereenzaamde pracht van het
verleden, maar de schoonheid van het levende.... Ada, heb je niet altijd verlangd met
mij in het volle leven te staan, heb je niet vaak gezinspeeld op het leven van nu, dat
mij onbekend was, maar dat ik eens zou leeren liefhebben? Zie je, ik geloof eindelijk
de macht en de ellende van onzen eigen geweldigen tijd te ervaren,.... door dat
eenzame bedelkind....’
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‘Hij zweeg even en vroeg dan zacht en angstig: ‘Is het niet goed wat ik gedaan
heb, liefste?’
Warme tranen verschemerden haren blik, toen zij trachtte hem aan te zien. Zij
boog het gelaat en kuste zijn voorhoofd, met gefluisterde woorden vol teederheid en
dank.
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VII
De nacht was niet meer droevig geweest, maar vol hopende liefde en vredige droomen
en sterkenden slaap. En ook de dag die volgde, de witte Decemberdag boven het
geopende graf, had hun geen bode van dood en treurnis geschenen, maar de morgen
van een nieuwen blijderen levenstocht.
Enkele dagen later vertrokken zij naar Parijs. En zij waren verheugd, tegen de
laatste verre flonkering van den horizont de donkere heuvelen, de lichtstraling der
wereldstad te zien. Tusschen de geweldige huizenreeksen der boulevards duisterde
de avond en het demonische leven kreunde er weer rusteloos voort. Maar toen zij
eindelijk, hoog boven de kade der Ile St. Louis, uit hun venster bogen, de blikken
wendend naar het zuidwesten, zagen zij nog, ver achter de versteende wildernis der
huizenzee, den bleeken naglans der schemering, die hun gemijmer op eens wegvoerde
uit de benauwende gonzing der stad naar buiten, naar verre parken op de heuvelen
langs de Seine, naar de donkere woud-eenzaamheden van Versailles,.... en naar de
maanden die kwamen, nu de zon weer vroeger zou rijzen en telkens later dalen, nu
de lanen weer groenen zouden in het zachter licht.
Zij voelden zich niet verlaten, in hun woning daarboven, onbekend tusschen de
onbekende duizenden. Want een ontzaglijke wereld bewoog onder en rondom hen.
De rivier, in een grauwe duister-blauwe vaagheid, vloeide diep beneden tusschen
haar steile oeverwanden, uit wier open holen nu-en-dan de angst-fluit huilde van een
ondergrondschen trein. Op de kaden, over het doffe asfalt, klotterden de hoeven der
fiacrepaarden, gierden lichten van auto's voorbij. En van ver, uit het duister, uit de
lichte vensters der huizen, rees het wonderlijk gezoem van troebele geluiden in
wild-verwarde wijs. Zij wisten daar de donkere grootheid der Nôtre-Dame, de ranke
spits der Sainte Chapelle, de eindelooze galerijen van den Louvre; zij herdachten de
zalen en den stillen tuin van Cluny. Gijsbert wees haar de richtingen in den
schemerchaos van den avond; en zij meende de stad geheel te overzien, van het
noorden tot het zuiden, van het oosten tot het westen: de glinsterende oevers van den
stroom, de majesteitelijktrotsche bruggen; de lichtsnoeren der stralende boulevards,
rondom en van grens tot grens, met hun duizenden restaurants en hun
honderdduizenden menschen-raadsels; de tuinen van wild vermaak, de danszalen,
de weelderige theaters, de holen der cabarets. En ook de zolderkamertjes der eenzame
wijsgeeren, de werkplaatsen der kunstenaars, de hospitalen en sombere gestichten,....
Ada en Gijsbert dachten, in een plotseling visioen, aan al de verborgene krachten en
organen der stad, in éénen blik aanschouwden zij alles.
Zij wisten nu, dezen eersten avond reeds, dat hier hun leven zou opgroeien in de
gezamentlijkheid van streven en smart, van zwaren arbeid, diepe studie, wijd en
heerlijk genieten. Neen, zij voelden zich niet verlaten, in hun woning daarboven,
onbekend tusschen de onbekende duizenden, zooals zij te voren eenzaam waren
geweest tusschen de schoonheden der rijkste eeuwen. Zij aanvaardden nu het leven,
ook in zijn benauwing en bedwelmende overmacht.
***
Moedig ordenden zij hun kleine woning, bekleedden de grauwe wanden met kleurige
doeken, met foto's van wat zij als het schoonste, onveranderlijk, bleven liefhebben.
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Zij schiepen opnieuw, in een drietal dagen, hun eigen sfeer in de armelijke Parijsche
vertrekjes. Hun boeken stonden weer gerijd in de antieke kast, de perzische tapijtjes
bloeiden weer van roode en groene kleur, en enkele groote gele rozen, wel kostbaar
op 't oudjaar, schonken hun zuiderwarme lieflijkheid te milder, nu de laatste
Decemberzon naar binnen straalde.
Dien dag en den volgenden, den eersten
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van het nieuwe jaar, gingen zij, als feestelijke nietsdoeners, in het park van St. Cloud
door de bladerlooze lanen. Zij zagen de grauwe tinteling der Seine in de diepte en
de groote stad met hare torens zeer ver, den witten koepel der Sacré Coeur als een
vage herinnering op de zacht-gezwollen heuvelen van den horizont.
En dien tweeden zwervensdag spraken zij van de toekomst.
‘Ik heb veel jaren moeten wachten,’ zeide hij, ‘veel heb ik moeten ervaren en
blinde dogma's als waardeloos weggeworpen, maar ook onvergankelijke schatten
van schoonheid en vereering behouden, eer ik terugkomen kon, gesterkt en gezuiverd,
tot de oude verlangens van mijn jeugd. Ik ga weer teekenen, Ada!’
Zij bleef stilstaan, verrast, blijde hem aanziend. En de blauwe winterhemel, het
nevellicht in de hooge toppen van het woud, weifelend tusschen de melancholie van
het najaar en de belovende zoelheid eener vroege lente, het was haar schooner dan
zij ooit had vermoed, het was vreugdevol, glanzend van nog ongeboren, heimelijk
gedragen levensgenot. Zij nam zijn arm door den haren en een nieuwe laan sloegen
zij in, die opwaarts ging, lang en recht, in plechtige eenzaamheid naar een vaag
verschiet.
‘Wat ga je teekenen?’ vroeg zij. ‘Kom je weer terug in.... in de natuur?’
‘Ja,’ was zijn antwoord. ‘Maar denk niet dat ik mijn vroegere vereeringen alle heb
weggesmeten! Alleen, de ziel moest zelve en uit eigen kracht groeien en kon geen
vormsel van onbegrepen dogma's zijn. Veel woorden van mijn ouden leermeester
begrijp ik eerst nu, zal ik eerst nu tot waarheid kunnen maken in mijn werk.’
‘Zijn die jaren heusch niet verloren, Gijs?’ vroeg zij weer, met een trilling van
bezorgdheid in de stem, zich vooroverbuigend om hem in de oogen te zien. ‘Al die
jaren in Normandië en het jaar in ons klooster?’
Maar zij zag enkel rustige zekerheid in zijn gelaat. Hij antwoordde: ‘Niets ervan
is verloren,.... integendeel, het is alles een rijk en levend bezit geworden.’
‘Dus het is gebleven in je, maar beheerscht, en niet sterker dan je zelf bent?’
hernam zij, gespannen.
‘Het is alles gebleven; het zijn bouwstoffen, het is een vruchtbare bodem voor
verderen groei.’
‘En hoe zal de aanvang zijn? Ik wil alles, alles weten wat mijn man zal doen..’
‘De menschen, de individuen!’ antwoordde hij. ‘De werkelijkheid rondom ons,
maar waartoe ik langs andere wegen ben genaderd dan de meeste schilders. Het leven
der armen en der rijken, de groote steden, de zonnige bosschen....’
Toen vroeg zij opeens, heel zacht, en hare stem klonk geheimzinng als uit
lang-vervlogen uren: ‘Maar hebben anderen dit al niet mooier gedaan? Gijs, is het
noodig dat je het doet?’
Hij zag den diepen lach harer oogen en midden onder het statig gewelf der laan
stond hij stil, greep hare polsen, kuste onstuimig haren mond:
‘Zwijg, zwijg!’ sprak hij. ‘Roep die dwaze woorden niet weer op! Het is de liefde
en de eerbied voor het leven, die mij drijft.. Ik kan niet anders meer. Jouw vrees voor
het doode verleden, de stem en de blik van een haveloos bedelkind, en de kunst onzer
eigen groote schilders hebben mij wakker gemaakt voor de wreede en geweldige
schoonheid van het leven....’
***
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Ada schreef, den volgenden dag al, naar Holland, aan haar vader, om een introductie
bij een bekend Parijsch geneesheer die een nieuw-ingerichte kliniek leidde, waarvan
zij in Zwitserland reeds had gehoord. Een week later ging zij er heen, ergens in 't
zuiden van 't Quartier Latin, dicht bij den Boulevard de Port Royal. De dokter, een
ernstig man van omstreeks vijftig jaar, nam gaarne de hulp aan van iemand die zijn
methode
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van verplegen en genezen reeds eenigszins kende. Iederen morgen, om zeven uur,
ging zij op weg, den Pont S. Louis over, achter het parkje der Notre-Dame langs, en
verder met de tram naar 't zuiden der stad. De donkere winterbuien, na enkele klare
stille weken losbrekend over de hooge daken, over de pleinen en kaden en de breede
effene plaveisels, zij deerden Ada niet maar gaven haar het genot van den strijd. Zij
wist dat haar gang een doel had, dat een arbeid haar wachtte, ginds in een groot
gebouw. En zij wist dat een man dien zij liefhad, aan wien zij dacht als aan de
samenvatting van haar diepste verleden en heerlijksten toekomstdroom, van
herinnering en hoop, dat ook hij arbeidde, niet meer in eenzame cel, maar nu in de
woeling der geweldige stad. Zij vond den sneeuwstorm schoon, wanneer, in den
vroegen morgen, de witte jacht der vlokken dwarrelend neerzonk tegen de grauwe
en duistere gevels, en, in den middag als zij huiswaarts keerde, de oude kathedraal
dan statig praalde in de hermelijnen zoomen harer besneeuwde luchtbogen en transen.
Zij genoot van den Maartschen regen, die in heftige slagen het spiegelend asfalt
geeselde; schoon en wild was de strijd der wolken boven rivier en stad.
Soms riep haar arbeid, en ook een verlangen naar nieuwe kennis van het leven,
haar in den doolhof der arme buurten. Zij bezocht kraamvrouwen in de sombere
straten en sloppen, die, tusschen Bièvre en Rue Mouffetard, rumoerden en drongen
van schreeuwend volk. Maar op de gure zolderhokken en in de kille achterkamertjes
was het stil bij het armelijk leger eener lijdende vrouw. Meestal volgden dankbare
oogen Ada in hare helpende bedrijvigheid; soms kwam een man er bij staan, onhandig,
hulpeloos met zijn ruwe kracht, En het deed haar goed, met dit primitief-welsprekend
volk om te gaan, dat comisch en levenslustig bleef onder al zijn schamelte en zwaren
arbeid. Het wekte haar eigen levenskrachten en vreugden op, zoodat zij elken dag
in rustiger blijdschap hare bloemen voor de hooge vensters van verre weerzag en
begroette. Zij voelde zich sterker dan voorheen en de oude melancholieën en
levensverachting al zwakker en zwakker verzinken.
En intusschen zwierf Gijsbert opnieuw door de zalen van den Louvre. Hij
bestudeerde de oude hollandsche meesters, hun schilderijen en teekeningen. In zijn
schetsboek trachtte hij in enkele omtrekken de compositie hunner werken aan te
geven, de gebaren uit te drukken van een of andere sterk-levende figuur. Evenals in
Holland, dat uur voor het boerenfeest van Adriaan van Ostade, voelde hij ook nu
weer de onvergankelijke kracht van deze kunst die de schoonheid in elke levensuiting
wist te zien en te openbaren, en, door de volkomenheid van het technisch vermogen
der kunstenaars, aan hare materie niet meer deed denken maar het leven zelf
onmiddellijk in den beschouwer ontroerend raakte. Hij verlangde dan vaak terug
naar Holland, dat hij, op zulke uren van bewondering, schoon zag in zijn schoonste
licht: in de dun-omnevelde zonne-glorie van blauwe October-dagen, als de vochtige
herfstdraden spanden over het woudpad en, van de duinen af, de boomtoppen zoo
wonderlijk kleurden. Ver lagen dan de groene weiden, ver in lichtdamp de dorpen
en steden. Hij herinnerde zich, uit het Mauritshuis, Ruysdaels gezicht op Haarlem
en hij dacht: wanneer mijn land zoo schoon is als die man het zag, die veel gereisd
had en de pracht der wilde bergstroomen kende, wanneer de hemel zoo hoog, zoo
vol glansen welft boven het kleurenrijke land, waartoe dan in andere streken heftiger
ontroeringen gezocht,.... want Holland heeft een eigene grootsche pracht, die geen
oord ter wereld, in bergen noch vlakten, evenaren kan!
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Maar hij voelde tegelijk, dat hij hier, in den vreemde, nog arbeiden moest, veel
en aandachtig, eer zijn geest en de macht zijner ervaring groot zouden zijn, om de
inniger
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schoonheid van Holland en het hollandsch leven te kunnen omvatten en verzichtbaren
in de stoffelijkheid. Hij moest hier, in de uitersten van het Parijsche wereld-woelen,
de wildere gebaren, de sterkere lijnen bespieden en aldus de technische kracht en
rust verwerven, om later de stille heerlijkheid die hij zag in zijn verbeelding, te
kunnen bemachtigen in kleur en lijn. Hij besefte nu, met rustige waardeering, de
plaats der veel gesmade musea in de moderne samenleving: geen grafkelders zag hij
ze, geen oorden van vage ontspannig, maar leerscholen voor de jonge zoekende
kunstenaars. De uren dat hij daar niet bewonderend toefde, onderwezen en gesteund
door de schoonheid van het verleden, bracht hij zwervend door in de buurten van
Montmartre en zwaar was het hem in den beginne, de dingen niet te zien door
vreemden blik heen, als achtergebleven herinneringsbeelden van het werk der
Parijsche teekenaars. Maar, zwervend en rondschouwend, werd zijn geest gespannen
op wat hijzelf als het wezen der stad en der menschen zag, en zijn gestadige arbeid,
zijn verlangende wil hielpen hem ter overwinning.
***
Weer dwaalden zij in het park van St. Cloud, welks lanen en vergezichten, sinds hun
wandeling van nieuwjaarsdag, zij als een oord van rustige verpoozing in hunne
genegenheid droegen. 't Was nu een stille Februari-morgen, na een etmaal van
gestadigen windloozen sneeuwval. Witte wolkenbanen verijlden het blauw van den
al zoelen hemel; omsluierd nog glansde het licht op het besneeuwde woud.
Zij liepen gearmd over het ongerepte wit eener breede allee. Hun voeten zakten
diep; hijgend en lachend zagen zij nu en dan om naar hun spoor, twee kleine en twee
groote stappen.
Op eens liet Ada hem los en snelde vooruit. Maar toen hij onder de breed-gestrekte
armen van een ouden beuk trad, wachtte zij daar en liet schaterlachend om zijn schrik
de sneeuw der takken over hem verstuiven. Een groote donkere vogel vloog ritselend
op uit de kruin en geruischloos daalde nog een wolk van vlokken op hen neer.
Gijsbert lachte, verwonderd tegelijk over haar uitgelaten pret. Hare wangen
gloeiden, het blauw harer oogen lichtte zonnig als maar zelden.
‘Wat ben je jong nog, zoo stoeiend in de sneeuw! Zoo zie ik je al te weinig!’ riep
hij haar toe, als zij opnieuw vooruitijlde. Hij haalde haar in en nam haren arm, bezorgd
dat zij te veel zich vermoeien zou.
‘Hoe kinderlijk opeens!’ plaagde hij. Waar is de ernstige Ada nu?....’
‘O, roep ze niet!’ zeide zij. ‘Laat me maar wat kinderachtig doen! Ik voel me nog
zoo jong’....
Maar na die woorden werd haar gelaat weer stiller. En Gijsbert zag dat hij,
onvoorzichtig, haren ernst had gewekt.
‘Laat me maar eens genieten, Gijs!’ vervolgde zij. ‘Ik heb zooveel gemist aan
volle vreugde om 't leven,.... en dat is haast niet te herstellen.’
Zij stond stil, zag rond in bewonderend geluk. En hij bemerkte geen schaduw meer
der oude gedachtenwolken over haar rustig gelaat.
‘Wat is 't hier mooi!’ sprak zij fluisterend.
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Onder den klaarder stijgenden dag daalden telkens witte wolkjes van de bevrachte
takken. En dit was de eenige beweging in die plechtige laan en het stille bosch van
weerszijden.
Toen hernam hij weifelend: ‘Maar is er dan geen wijsheid in, om een kinderlijke
levensvreugde te kunnen voelen, juist als je ouder geworden bent?’
‘Wie is er nu de luchtigste van ons twee?’ vroeg zij lachend. ‘En wat ben je weer
aan 't idealiseeren nu 't je vrouw geldt! Wijsheid? 't Is heusch geen vrucht van
bezonken en overwonnen leed.... Ik geniet zooals een kind het leven geniet, wanneer
niets
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het hindert! Het eene volgt vanzelf uit 't andere.... Ik heb niet meer, zooals vroeger,
den last van een vermoeid lichaam te dragen. Ik voel me nu lichter en sterker. Vroeger
gaf mijn zwakte en de vermoeidheid van mijn hoofd een voortdurenden strijd, een
dagelijksche stoornis in mijn streven,.... 't was een bron van eindelooze disharmonie.
Maar 't kon niet anders, of na zooveel jaren zijn de jeugd-aspiraties gestorven of
gedoofd.... Ja, Gijs, dat is misschien mijn eenige wijsheid: ik heb met alle streven
afgedaan en geniet luchtig van de dagen dat ik werken kan, dat ik leef in 't verband
met andere menschen en dingen, en bovenal tevreden ben omdat mijn man tevreden
is!’
‘Je bent wel heel anders dan jaren geleden,’ zei hij.
‘Toch zie ik mijzelf en 't leven niet zooveel anders!’ antwoordde Ada. ‘Zoodra ik
nadenk, zie ik alles als vroeger, maar ik vind het van weinig belang,.... ik leef er nu
overheen. In wezen blijft een mensch zijn heele leven lang dezelfde. Zijn oude
eigenschappen raakt hij nooit kwijt,.... ze komen altijd weer boven, uitroeien is
onmogelijk. Zich harden, zich zelf dwingen, is het eenige,.... zich harden om ze door
den wil, door omstandigheden terug te drijven. Mijn levenskunst is: niets te willen,
wat ik niet gemakkelijk kan.... Wat ik niet vanzelf begrijp, zoek ik niet meer na. Ik
denk nu: er zijn anderen wel die 't beter kunnen, en misschien heb ik me zóó met jou
vereenzelvigd, dat jouw werk mij voldoening geeft, als deed ik het zelf.’
Zij drukten elkaar zacht de handen, langzaam voortgaande over het smettelooze
wit der laan. Toen vervolgde zij: ‘Maar ik vrees, Gijs, als deze dagen van licht geluk
weer eens voorbij zullen zijn, dat dan van mijn blijmoedigheid niet veel meer
overblijven zal, juist omdat ze geen fond van wijsheid heeft.’
Het bleef rustig en licht in hem, ondanks den donkeren twijfel van haar laatste
woorden.
‘Meer dan je denkt,’ zeide hij. ‘Maar 't is eenmaal je oude onuitroeibare fout, jezelf
te critiseeren.’
Nog lachte zij en hij zag in de klaarheid harer oogen dat de bewondering en het
geluk om den schoonen dag er nog leefden.
***
Langs boulevards en in parken ontlook het lichte voorjaarsgroen; ijle schaduwen
bewogen al over de grintpaden en de grauwe plaveisels.
Toen, in het midden van Mei, liet Ada opeens haar dagelijkschen arbeid rusten,
want zij voelde dat het jonge leven in haar ontzien en gespaard moest worden. Rustig
deed zij in de morgenuren kleine bezigheden in huis, borduurde weer wat en las,
zittend voor het venster met het wijde vergezicht over de rivier en de zonnige stad.
En zij dacht dan wel aan de dagen die komen moesten, hoe vreemd het was dat hier,
in het midden der ontzaglijke stad, waar de schoonste reliquieën van het verleden
lagen bewaard en de donkerste begeerten van het heden rondomme brandden, dat
hier hun kind geboren zou worden en zijne oogen geen woud en geen zee, maar het
allereerst de beelden van grootste en verschrikkelijkste menschenmacht zouden
ontvangen.... En zij dacht nog veel meer, maar met Gijsbert, verdiept in zijn werk,
sprak zij zelden over de toekomst.
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In die voorjaarsdagen gingen zij vaak naar de stille bloemtuinen van Petit Trianon
en brachten er uren achtereen door, hunne maaltijden met zich nemend. Ada bleef
rusten op een bank, onder de krachtenwekkende Mei-zon, lezend in De Goncourt's
geschiedenissen der achttiende eeuw, of, opziende, over de groene gazons de
vrouwengestalten droomend van wie zij las. Dan zwierf Gijsbert rond in de nabijheid,
teekende het kleine verlaten zomerpaleis aan het eind der bloeiende perken, der
geschoren hagen, teekende de oude boerderij in 't bosch,
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de bemoste muren der stallen, de ronde grasvelden die stersgewijs de hooge lanen
zonden naar alle zijden in onbekend verschiet, of, naast Ada rustend, schreef zijn
zachter, vlotter wordende hand de statige lijnen neer van wuivende ranke boomtoppen.
Het deed Ada denken aan haar eigen werk van vroeger en hij erkende hoe die luchtige
warring van ijle lijnen, allen sprekend van eigen bestaan en strijd tegen de wilde
elementen, hem lang geleden door hare teekeningen was geopenbaard. Maar hij was
toen blind geweest, gevangen in koude dogma's; nu overwon het leven, na vele jaren,
en de herinnering, ook aan wat zij aan schoonheid had gebracht in het werk harer
handen, was gewekt uit den sluimer. Even voelde zij, op een blauwen zonneklaren
middag, een heimwee naar dien ouden geliefden arbeid; het verduisterde haar, voor
enkele oogenblikken, de pracht van het lentelicht; en op een schutblad van haar boek
trachtte zij de gewrongen takken te schetsen van een catalpa, die vóór haar prijkte
op den gazon. Maar het zware verlangen duurde slechts even. Zij begreep opeens
dat haar werk niet doelloos was geweest maar voortleefde in hem die naast haar was.
Waarom het zelf te willen, dacht zij,.... vond het ijdelheid en drong de begeerte ver
van zich....
De dagen van het ontluiken gingen heen en de zomermaanden kwamen met loome
hitte over de stad en haar gloeiende asfaltwegen. Alleen in de morgenuren gingen
Ada en Gijsbert uit, naar het schaduwende parkje achter Notre-Dame. Hij bleef nu
bij haar, veel lezend, een enkele maal de spelende kinderen, de dommelende oudjes
onder het zware loover teekenend. Maar 's middags rustten zij in het koele halfduister
der gesloten zonneblinden. Zij leefden zeer eenzaam, want zij hadden geen vrienden
of bekenden onder de duizenden daar rondom in die grijze wereld van steen en zink
en pannen. Voor de late koelte der avonden openden zij weer het venster en zagen,
herademend, naar den blauwgroenen hemel en de purperen verte boven de Seine.
Soms dwaalde Gijsbert's blik naar de kade aan de overzijde, naar den winkel van
zijn uitgever en de vensters dier stille werkkamer, waar het korte jaar van afzondering,
nu een doordroomde dag van het verleden schijnend, hem eens een verrukkende
onafzienbare toekomst was geweest. Hij kwam er niet meer, in dat ernstige vertrek,
en zelden slechts bezocht hij, in den winkel, zijn ouden beschermer.
Het was op een dier avonden, dat hare stilzwijgendheid hem ontrustte; hij besefte
plotseling hoe zij, sinds de gedwongen rust van haar arbeid, niet meer tot hem sprak
over hunne verwachting, of wellicht er zelden meer aan dacht. En toen hij haar aanzag,
terwijl zij starend voor hem zat in de vensterbank, leunend op het ijzeren hekje,
bemerkte hij de bleekheid van haar gelaat, de geslotenheid harer lippen, vast en droef,
als verborgen zij woorden van zwaren innerlijken strijd.
‘Ada,’ sprak hij met zachte stem.
Maar zij zag niet op uit haar mijmerend staren over de avondlijke stad. Vermoedde
zij wat er plotseling in hem was opengegaan, vreesde zij een angstige vraag te hooren?
‘Ada!’ herhaalde hij, en nam hare hand. ‘Wat verberg je voor je man? Zeg 't me..’
Hij zag dat zij schrok, dat hare hand hem afweerde.
‘O neen,’ antwoordde zij, ‘niet spreken daarover,.... dan laat ik me gaan, en ik wil
niet, ik wil niet meer,.... ik moet me beheerschen voor ons kind....’
‘Neen Ada,’ hernam hij, ‘'t is beter dat je alles aan mij zegt, beter voor jou, en
voor ons kind, en voor mij. Nu ik dit oude leed in je oogen heb teruggezien, zou ik
geen rust meer hebben. Zeg me alles,.... 't zal een bevrijding voor je zijn.’
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Zij staarde niet meer over de donkere stad. Het blonde hoofd zonk, maar hij nam
het tegen zich, aan zijne borst, en steunde haar. Moeilijk, tusschen zwaar-bedwongen
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snikken door, sprak zij toen: ‘Gijs, als ze mij overmeesteren, al die oude gedachten,
dan ben ik verloren. Het mag niet! Ach, ik had niet moeten trouwen,.... ik dacht dat
alles in mij veranderd was door ons samengroeien,.... ik had het leven zoo lief
gekregen en ik dacht, omdat jouw liefde mij vrede gegeven had met mij-zelf, dat ik
ook wel graag een kind zou willen wachten,.... en nú, nu voel ik toch hoe onder alles,
heel diep en onbewust, de wensch van met ons tweeën te blijven verborgen is geweest!
Ik heb immers niets, niets in mij om de jeugd van ons kind gelukkig te maken....’
Zij gaf zich nu stil aan hare tranen over, terwijl hij haar gelaat en haren streelde.
Hij sprak: ‘Dit zijn zware maanden, Ada, en je weet hoe vrouwen dan blootgesteld
zijn aan martelende gedachten.... Geen wonder dat alles, wat zoo diep geworteld was
in je vroeger leven, nu uit de onbeheerschte duisternis weer pijnigend opschiet. Wees
niet angstig daarom! En vooral geen zelfverwijt! We hadden elkaar lief,.... bedenk
hoe je alles gedaan hebt voor mij, mij gered, mij geluk gegeven.... Zou je ons kind
dan niet gelukkig kunnen maken?’
Wanhopig zagen hare oogen in de schemering tot hem op,
‘Maar als 't mijn aanleg heeft,’ snikte zij; ‘als 't kind naar zijn innigst wezen op
mij lijkt,.... ik zal 't niet kunnen dragen, ik zou het kunnen haten misschien!....’
Even zweeg zij, maar vervolgde, toen zij de droefheid van zijn gelaat zag: ‘Zijn
dit woorden van een moeder? Zie je, Gijs, je hadt me niets moeten vragen,.... 't zijn
gedachten die ik weken lang al met geweld in mij heb gehouden, maar nu heb je mij
week en krachteloos gemaakt.’
‘'t Is beter zoo, liefste,’ troostte hij haar, fluisterend. ‘Je zult weer sterker kunnen
vechten ertegen, als je denkt aan mij.... Beschouw dit denken als tijdelijk abnormaal,
buiten je-zelf. Berusten moet je, berusten, en overlaten aan het leven! En al is den
meesten vrouwen het verlangen naar een kind aangeboren, toch kunnen, die het
missen, een even diep en rijk gemoed hebben.... Wie is er in volkomen harmonie
met het leven, of liever: wie leeft er een leven volkomen in harmonie met de natuur?
Zouden we dan niet den ouderdom en den dood moeten verlangen? Die brengt de
natuur toch ook aan ons allen, maar wij verlangen ze niet. En toch berusten we en
aanvaarden, als het tijd is.... Ada, je hoeft niet te verlangen naar ons kindje, maar je
zult het aanvaarden en liefhebben, als je eenmaal moeder geworden bent.’
Kalmer vroeg zij: ‘Geloof je dat heusch, Gijs? Vindt jij het niet ziek, niet
onvrouwelijk, dat ik het zonder vreugde wacht?’
Maar hij kuste haar gelaat en antwoordde: ‘Liever zoo, Ada, liever zoo dan anders.
Het past immers beter bij jou! 't Zou niet anders kunnen....’
Vertrouwend zag zij hem aan. De pijnlijke geslotenheid harer trekken was
ontspannen, hare oogen staarden niet meer zonder te zien. En de volgende dagen
was er een rustige ernst over haar gelaat. Wel zag zij vaak nog voor het open venster
in mijmering naar de gulden avonden, maar het was met een stillen gelukkigen
glimlach, die Gijsbert's angstige zorgen overlichtte.
Echter, nu en dan klaagde zij over plotseling opstekende pijnen. En eens, toen
Gijsbert al vroeg in den avond naast haar bed zat, hare hand tusschen de zijne, sprak
zij, hem diep en smeekend-droevig aanziend: ‘Berusten, Gijs! Zal jij dat ook?’
Smartelijk schrikte hij op en zag ook haar aan, diep en lang: ‘Wat bedoel je?’
‘Misschien zou het noodig zijn,’ fluisterde zij, moeilijk, door opwellende tranen.
‘Je hebt zelf mij berusting gevraagd tegenover het leven,.... ik vraag van jou nu
berusting.... tegenover....’
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Zij voltooide niet. En hij boog zich over haar, legde zijn hoofd tegen het hare,
zwijgend in ontzetting
***
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Toen werd, in een der laatste nachten van September, hun kind geboren. De dokter
en eene verpleegster der kliniek stonden Ada in die zware uren bij.
Het was een wonderlijke wilde nacht. Vroege herfstregens stormden neer, terwijl
Gijsbert, alleen gelaten in de woonkamer, angstig, moede zat te wachten en luisterde.
Vele vroegere nachten kwamen in zijn herinnering verschijnen; slapelooze nachten
uit zijn jongensjaren, als hij hopeloos verlangde naar Ada; eenzame nachten in
Normandië,.. en de vreemde nacht met haar in de zalen en hoven der oude abdij.
Maar het scheen hem nu of zij hunnen laatsten nacht doorleefden, zoo waren deze
uren smartelijk en eindeloos.
En echter volgden er dagen, stiller en vol gouden najaarsdamp. Ada lag rustig,
met oogen vol geluk naar het sluimerend kindje naast haar. Tot opeens, eenen avond
dat zij opzat in bed, luisterend naar Gijsbert's lezende stem, haar een heftige koorts
doorhuiverde en zij bleek achterover viel met angstig-glanzende oogen....
Zij verzwakte meer en meer. Haar vader zelf kwam over, droeg zijn eigen drukke
praktijk voor eenige dagen aan de zorg van anderen op. Toen hij, met den ouden
dokter der kliniek, den ernst en de langdurigheid der ziekte herkend had, liet hij een
ervaren pleegzuster uit Holland komen. Gijsbert voelde zich beklemd, onmachtig,
bij hun geruischloos bezig-zijn. Uren lang zat hij, in een hoek der ziekenkamer,
zwijgend en onbeweeglijk, vreezend te hinderen door zijn tegenwoordigheid.
Arbeiden, denken kon hij niet en naar het kind zag hij zelden om, want al zijn angsten
en stille gebeden waren bij de bleeke jonge vrouw in het ziekbed.
Nu sleepten de al duisterder najaarsdagen voorbij in grijze traagheid,... maanden
vergingen, October, November, tot weer de winter kwam met Kerstmis en Nieuwjaar,
en de dwarrelende sneeuwjachten over kaden en stroom. Gijsbert zag in Ada's oogen
hoe zij dacht aan een jaar geleden, aan hunne feestelijke zwerftochten door de
wintersche lanen van St. Cloud. En hij fluisterde zacht van het komend voorjaar en
de lichte groene hagen en woudtoppen, ver daarbuiten. Hij smeekte, in de eenzaam
doorwaakte nachten, zijn snikken smorend in het tranen-vochtig kussen, dat zij niet
mocht sterven zonder hem, want die leegheid van zijn blijven op aarde zou geen
leven meer zijn.... En hij dacht niet aan het kleine nieuwe, leven dat van hen beiden
gekomen was.
Maar toen de schemering weer later viel, daagde ook de kentering van Ada's ziekte.
Hare oogen volgden blijder, vrediger de gelijke wenteling der uren, het schuiven der
gulden winterzon van morgen tot avond door het stille vertrek, over de zuiderbloemen
die Gijsbert, hoopvol nu, in 't venster tot een bloeiend tuintje schikte. Hij zat aan
haar bed en toonde haar het kleine teedere wezen, dat nog verwonderd rondtastte in
het licht.
De verandering was gekomen, plotseling en snel. Zij sterkte en voelde, met den
gestadigen groei der krachten, een ongekend geluk om het leven. Weer zat zij, in de
morgenuren, aan het venster, en wendde nu hare oogen telkenmaal van die zonnige
wereld der geweldig-strijdende stad naar het spelend kind op haar schoot. En vaak
dan scheen het haar vreemd dat het leven zoo gegaan was,.... dat zij daar nu zat, met
een kind, een kind van haar, Ada, en van Gijsbert, den trouwen vriend van jaren lang
al, den man dien zij lief gekregen had, meer dan het licht over gindsche wereld. De
wil van het leven bleek haar een wonder en zij besefte dat de wil der menschen zwak
en kortzichtig was, dat het leven voortging en ons stuwde, wellicht onder goddelijke
ingeving, waarheen.... waarheen,.... wij wisten het niet....
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Maar haar kind aanziende dacht zij altijd aan hem!
En eens, een zoelen voorjaarsavond, nadat
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zij tezamen het kind te slapen hadden gelegd, nu zittend op het smalle balcon hunner
woonkamer, sprak zij tot hem: ‘Gijs, soms voel ik me geheel overgegeven aan het
leven,.... ik wil alles wat het leven wil, gedwee en ootmoedig. Ja, ootmoed, Gijs, heb
jij me geleerd.... Weet je wel, vroeger heb je me eens gezegd dat er onder mijn vrees
voor een zwak of geestloos kind meer ijdelheid school dan ik zelf wist. Maar nog
geloof ik, dat, als je alles graag mooi en zinvol hebben wil in je leven, je dat toch
wel 't allereerst zult verlangen van je kind. Maar wees gerust, Gijs! Ik geloof ook,
dat een mensch of een kind, dat we liefhebben, in onze oogen nooit heelemaal
onbeduidend is,.... en ik heb ons jongetje lief,.... en bovendien, voor zwakke lichamen
en geesten is ook een mooi en nuttig werk in 't leven weggelegd, als ze hun bescheiden
plaats maar vinden. Wij moeten ons kind met liefde omgeven, ook voor den
nederigsten arbeid. Wat zou de wereld ooit zonder zwakken en onmachtigen zijn
geworden?.... Wij kunnen niet beslissen of een menschenleven overbodig is in het
geheel van de wereld....’
Ook nu antwoordde hij niet, maar streelde en kuste hare hand, zooals hij altijd
deed in oogenblikken van ontroerd en machteloos zwijgen.
***
En zelf ging hij die dagen weer dolend door den eindeloozen labyrinth. En hij arbeidde
hard. Hij doorzocht de verste holen van het bestaan en vond het raadsel der
levensschoonheid terug in de duisterste ellende, in de bedwelmendste praal. Hij
teekende de vagebonden van het plaveisel, de tevreden burgers, de droomende
kunstenaars, de sluipende lichtekooien, de clowns der volksfeesten, de versleten
koetsiers, de gebogen arbeiders, allen in hunne wereld, waarbuiten zij geene wereld
kenden, de wereld van asfalt en van absinth, van witte wolken en bloedenden wellust,
van stedegedruisch en van roode schemeringen. Nu-en-dan betrad hij, voor hij ten
arbeid ging, het lage huisje der Morgue, vreezend daar achter de beslagen ruiten het
verwrongen lijkje te zien van een blond bedelkind. Hij kon den weemoed dier
kinderoogen, de stameling der doffe stem niet vergeten. Het medelijden was voor
goed in hem gewekt. Maar zijn gangen bleven vergeefsch,.... noch in het triestige
doodenhuisje, noch tusschen de stroomen der boulevards heeft hij de kleine zwerfster
weergevonden.
En Ada, mijmerend over hem, werd iederen avond het angstig verlangen in zich
gewaar naar zijn liefdevol weerzien. Want zij wist dat in de ontzaglijke stad de dood
rondloerde, aan de hoeken der wegen, en onder, en boven. Dan voelde zij in dien
angst de schoonheid van het onbarmhartig leven en hare gemeenschap met wie
eenzaam waren en wachtten, met de vrouwen der gebogen arbeiders, der versleten
koetsiers, der droomende kunstenaars, die allen hare geliefden, de vaders harer
kinderen verbeidden in de schemering der wreede wereldstad.
EINDE.
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Zegen
door Ary Delen.
Aan mijn Vrouw.
'k Zegen uw mildheid, vrouw, die mij, vermoeide,
gebroken zwerveling, dolend langs 't eenzaam pad,
waar huiverzieke regen viel en stormwind loeide,
ruim hebt geboden uwen milden, rijken schat
van liefde, die uw simpel hart doorgloeide.
'k Zegen uw oogen, vrouw, die in de duisterheid
des diepen nachts, welke mij staag omwaarde,
mij waren als des dages jonge lieflijkheid,
die in het nieuw gegloor mijn donkre wegen klaarde.
'k Zegen uw handen, vrouw, die g'als een blanke kroon
rondom mijn koortsig hoofd erbarmend hebt gewonden,
en waarmeê gij mij boodt, toen mijne hopen vloôn,
de warmte van uw min, als balsem voor mijn wonden.
'k Zegen uw lippen, vrouw, waaraan ik in den avond,
bij 't weiflend, stervend uur, mijn heet verlangen kilde,
de tijdelijke rust van zacht vergeten vond,
en waar 'k den wrangen angst van 't kloppend harte stilde.
'k Zegen uw haren, vrouw, het rijke, zachte kleed,
dat met zijn warme pracht mijn koude borst begloeide,
en waar de moede traan die langs mijn wangen vloeide,
als eene parel op fluweelen mantel gleed.
'k Zegen uw boezem, vrouw, waarin ik droef
het ijzig-kille lijk van mijnen waan begroef,
het luw-getroost verdriet van 't smartelijk verleden,
de dood' herinnering aan wat ik heb geleden.
'k Zegen uw lichaam, vrouw, het opperschoonst bezit
van een die van den roes van liefdewijn verzadigd,
in dezen schoonen Herfst, gelaten en bezadigd,
aan Lente's ijl vertoon schamper te peinzen zit....
Ik zegen u, o vrouw. Mijn dank is als 't gebed
van grijzen bedelaar, die, stromplend langs de wegen,
op 't moeizaam levenspad onzeekre voeten zet,
om milde aalmoes schenkt zijn prevelenden zegen,
en met gelaten rust neigt naar den vreê der dood....
Ik zegen u, o vrouw, daar gij mij laafnis boodt.
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Mijn pen
door Laurens van der Waals.
Mijn pen, die U dit briefje schrijft
en eene wijl verwijlen blijft
- terwijl ik naar Uw lach verlang is éven stil, is éven bang,
omdat ik graag iets schrijven wou,
dat zoo ze móést ze schrijven zóu;
maar, dat ze liever toch niet zei,
maar, dat ze liever liet in mij.
En daar ik zelf niet zeker ben,
dat ik het ware woord wel ken,
of ik zuivre zin wel vind,
om juist dat neer te schrijven kind,
en zelf ook ben een beetje bang,
dat ik wat veel van ons verlang;
laat ik de pen haar gang maar gaan
en wat zij schrijft maar rustig staan.
Mijn pen, die niet meer wijlen blijft
maar staag en eenzaam verder schrijft
- terwijl ik naar Uw lach verlang is niet meer stil, is niet meer bang;
want dat wat ik graag schrijven wou,
en zoo zij móést zij schrijven zóu,
blijft - er is gewogen en gewikt in ons tot het ons beter schikt.
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Kindje (in memoriam)
door Anna van Gogh-Kaulbach.
Het springtouw draaide, en de kleine meisjes, die nauwelijks de kunst verstonden,
waagden zich in de bocht.
Zij was de vlugste: het ranke lijfje wiegde vóór den sprong een oogenblik mee
met het zwaaiende touw, dan repten zich de voetjes, en licht hupten ze, onvermoeid.
Het hoofdje hield ze strak-rechtop; de zijige blonde haren, spinrag-fijn, dansten
om het warm-blozende gezichtje, de rokjes waaierden uit boven de gebogen knietjes....
dan, licht, was zij de bocht uit, wachtte in de rij, tot het weer haar beurt zou zijn.
Met klare, blinkende oogen volgde zij de sprongen van de anderen, het mondje
iets open in de spanning van hare aandacht, tot plots, als een plomper vriendinnetje
onhandigen sprong maakte, haar lach opschaterde, helder en overmoedig van jolijt.
Ze wist niet van ophouden, rustte eerst, als ouderen het geboden, omdat zij te moe
zou worden.
Dan, dadelijk, roesden door haar hoofdje plannen voor nieuw spel: verstoppertje,
waar ze van hield, omdat haar tenger lijfje zich bergen kon in enge hoekjes; of
‘moedertje’, waarbij ze zich verinnigde tot de argelooze teederheid van een
sprookjesmoedertje. Werd haar de rol van kind toebedeeld, dan was ze dartel en vol
onverwachte grappen, als een geestige kabouter.
In ieder spel leefde heel haar geest mede; hare fantasie tooverde iedere verbeelding
om tot levende realiteit, die alle mogelijkheden omvatte. Geen behoefte had ze daarbij
aan reëele dingen: poppen lieten haar onverschillig, waar ze in verbeelding zich een
levend kindje schiep, dat bewegelijk was en antwoordde op haar vragen, en meeging,
waarheen zij wilde.
Als heel klein kindje al zocht ze avontuurtjes: een verboden uitstapje buiten den
tuin, een tocht naar de school van de oudere broertjes, die bij 't buiten komen met
verbazing Zus op hen vonden wachten. Dan sprankelden hare oogen van genot, geluk
om haar durven, en de beknorring thuis verdroeg ze met een lachje, omdat de tocht
zoo ‘echt’ was geweest.
Als geen avontuurtjes te beleven waren, schiep hare verbeelding ze; de broers
luisterden naar haar vertellen, tot ze begrepen, dat het verhaal een verzinsel was: dan
beschimpten ze Zus om haar leugentje, maar zij had weer haar eigen, voldane lachje,
als iemand, die een verborgen schat bezit.
Doch hare fantasie verzwaarde ook kleine kind-verdrietelijkheden of nietige
teleurstellingen tot groot verdriet, dat ze uitkrijschte in wilden huil; later was dat
heftige verstild, stond ze in een hoekje te schreien met weinig tranen, maar met dieper
leed, als een voorgevoel van groote-menschensmart.
Op school zat ze stil, met blinkende oogen te luisteren; niets liet ze zich ontgaan,
en haar bezige hoofdje verwerkte en overdacht het gehoorde; thuis speelde zij
schooltje met het jongere zusje en de vriendinnetjes: als een grappig dwergvrouwtje
bootste zij stem en uiterlijk doen na van de onderwijzeres, trok haar bewegelijk
kind-gezichtje in ouwelijk stijven plooi.
De tijd kwam, dat ze haar eerste boekje kon lezen, en begeerig vatte zij nu ook
moeielijker boekjes aan, rustte niet, vóór zij ze lezen kon. Toch, nog liever was 't
haar, dat moeder voorlas: onder 't luisteren naar sprookjes van de groote
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sprookjesvertellers verdiepten zich de glanzende oogen, en 't gezichtje wou zich wel
bergen onder den blonden haarval. Want, waar het sprookje vertelde van treurige
dingen, kwamen tranen haar in de oogen; om ze te verbergen, bang voor den spot
van de broertjes, vertrok ze haar mondje tot den schijn van een lach, tot de lach
overging in schreien, en ze haar hoofdje wegstopte in moeders arm.
Alleen wie dagelijks om haar heen waren,
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wisten hoe ze haakte naar liefkoozingen en innigheid; nooit naderde ze vreemden
met streelende aanhaligheid, maar onverwachts kroop ze op moeders schoot, of
nestelde zich in vaders arm, en fluisterde teedere kindwoordjes, grappige
zelf-verzonnen naampjes, waar ze zachtjes om lachte.
En zooals ze weinig gul was met liefkoozingen, deed ze ook moeilijk afstand van
speelgoed of lekkers; 't werd haar alles tot een schat, dien ze gierig verborg voor
vreemde oogen en handen; als haar eigen lenige vingertjes er overheen wreven of er
aan verschikten, scheen 't of het haar telkenmale opnieuw werd gegeven, en 't werd
haar liever en liever. Lekkers hield zij zóó soms weken lang, en at het ten slotte op
onder aandrang van de andere kinderen, die dat lange bewaren niet uit konden staan;
maar het opeten gaf nooit het grootste genot.
Meest koos ze hare woorden fijn en precies, maar soms, in een overmoedige bui,
bracht ze zware, jongensachtige uitdrukkingen te pas, en zoo dwaas en onwezenlijk
klonken die uit den mond van het broze meisje, dat niemand bij 't hooren kon laten
te lachen.
In zulke buien ook, uitgelaten van plaaglust, dolde ze door de kamer, licht en
stoeierig als een vlinder in de zon; in 't voorbijgaan trok ze de broers aan hunne ooren,
nam hun potlood weg of stootte ze, dat ze hun huiswerk bekrasten.... in de wilde
jacht, die volgde, wist langen tijd haar lenig figuurtje te ontsnappen aan de grijpende
jongensvuisten, tot ze eindelijk werd ingesloten en bebeukt door de jongenshanden.
Dan huilde ze een oogenblikje luid-op, maar dadelijk dolde weer haar lach, ze
huppelde om de tafel, daagde opnieuw uit.... tot ze plotseling op de knietjes viel bij
het kleine broertje op den grond; de uitgelatenheid was verstild, heel haar wezen
verinnigde zich tot moeder-teederheid, die met haar lieve koesterende woordjes het
kleine ventje omstreelde; terwijl hare wangen nog gloeiden, hare handjes nog natrilden
van het wilde dartelen, bouwde ze geduldig een toren van blokken, glimlachte wijs
en goedig als broertje hem omgooide.
Geduldig en stil was ze ook bij kleine ongesteldheden, die haar soms in bed hielden;
hare verbeeldingen, de kleurige bloesems van haar bezige geestje, vulden den tijd,
dat ze alleen lag, en de glimlach, waarmee ze welkomde wie aan haar bedje kwam,
scheen tegelijk kinderlijk-blij en wijs-berustend.
Toen ze zeven jaar was, greep haar de ziekte, die den dood meebracht. De eerste
aanval streek licht en voorbijgaand over haar heen, als een windvlaag, die even de
bloemen doet buigen; tevreden lag ze in haar eigen witte bedje, luisterend naar
moeders voorlezen, of spinnend aan hare kind-fantasieën, tot ze na een paar weken
weer op mocht staan, en alles goed scheen en zonnig, heel den bloeienden zomer en
den vroegen herfst.
Maar toen de gloeiende herfstkleuren verbleekten in het grauw van den winter,
werd ze opnieuw gegrepen door de ziekte, zóó hevig, dat ze klagelijk kermde van
pijn, en in den zwaren ziekenwagen werd weggereden naar het ziekenhuis.
Ze was niet bang, want moeder reed mee, en 't leek haar een voorrecht, dat
bijzondere te beleven, in dien wagen te rijden, waar ze op straat dikwijls met de
vriendinnetjes naar had staan kijken.
Het ziekenhuis, de omgeving van smart en dood, verschrikte haar niet, omdat ze
er het donkere niet van wist: hare lichte kinderverbeelding raakte nimmer aan de
duisternissen van levens, die vergingen in ziekte en dood, en haarzelve had nooit
iemand kwaad gewild.
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Met heldere, koortsgloeiende oogen, haar eigen voldane lachje om den mond, nam
ze de operatiekamer op: de rij witte kommen, de blinkende instrumenten, de druk
heen en weer loopende zusters; even lachte ze hardop om de lange, witte
doktersjassen.... gek was dat, die groote mannen met nachtponnen aan! Dat zou ze
moeder vertellen, strakjes of morgen....
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Langzaam bedwelmde haar de narcose.
Nog twee dagen lag haar broze lichaampje, schijnbaar genezend, in het wijde
gasthuisbed; ze was rustig, en scheen heel tevreden, maar innerlijk reikte haar
verlangen naar de bezoeken van vader en moeder, en naar het kleine broertje thuis,
dat nog maar enkele stamelende woordjes kon zeggen, niet eens haar naam. Maar
broertje mocht de eerste dagen niet komen, dat wist ze; moeder zat tweemaal daags
bij haar, moest dan voorlezen uit de bekende boekjes van thuis, en beloven, nieuwe
mee te zullen brengen.
's Avonds, vóór ze insliep, kwam vader nog, en vertelde grapjes van de broertjes
en het zusje thuis, noemde haar bij de dwaze naampjes, die voor haar alleen waren.
Voor de anderen had vader immers andere namen.
Maar den tweeden avond riep het lachen een trek van pijn op haar smalle gezichtje,
en hare oogen schenen verdoft, moe.
Den morgen daarop was plotseling het bezige geestje gebluscht, als knapte de
tengere levensdraad het eerst, waar hij het fijnst was en 't strakst gespannen; het
lichaampje verrichtte nog zijne onbewuste functiën, doch het klare bewustzijn en de
tooverende verbeelding lagen gedoofd.
De witte leden dekten de oogen, en het gezichtje, niet langer bezield door den
fijnspinnenden geest, scheen verouwelijkt en vergroofd.
Mannen van wetenschap groepten om het bed, zoekend, en lang sprekend in
geleerde termen; de ouders staarden in angstige spanning, en zochten vergeefs het
woord, waarmee zij hun kindje konden bereiken.
Vreemde gedachten kwamen en gingen in de lange dagen, en de lange, doorwaakte
nachten, die eindeloos donkere dagen schenen; vragen, wat daar gebeurde met hun
kindje, dat nog leefde, maar gevoelloos was en zonder bewustzijn, als een doode.
Was werkelijk het bewustzijn vernietigd, of weefde mogelijk in geheime diepte, aan
de bron van het leven zelf, de geest nog zijne kleurige fantasieën?
Speelde niet achter dien schijnbaren dood, een droomleven zich af, fijn en
schitterend als geslepen kristal, rijker in zich zelf, nu het contact met de buitenwereld
was uitgeschakeld?
Eindelijk, na vele dagen, bezweek het lichaampje; zacht, onmerkbaar bijna, was de
overgang: als een al zwakke hand, die zich opent, liet het leven haar los.
Over haar bogen zich vader en moeder met hunne smart van groote-menschen,
die zwaar scheen naast de teerheid van het uitgebloeide leventje; eerst door de
bloemen, waarmee ze haar bedje dekten, konden zij dat teere nader komen.
Onder witte bloemen werd ze uitgedragen, maar onder de bloemen dofte zwart,
en zware koetsen volgden, met bedroefde menschen in donker-deftige kleedij.
Dat alles was wel heel geweldig bij zoo teederen bloesemval.
Na een paar dagen speelden de broertjes en 't jongere zusje met de vriendinnetjes
van het gestorven kindje; hunne drukke stemmetjes kwetterden over haar, zooals ze
meegespeeld had; ze deden de spelletjes van h a r e verbeelding, herdachten haar
vlugheid in het touwtje springen en bal gooien.
Het was of ze haar weer in den kring haalden, of zij in hun midden toefde, en
moeder, die het spel aanzag, voelde het gestorven kindje nader dan in de donkere,
pijnlijke uren van zware droefheid en beklag van groote menschen.
De kinderen juichten, toen moeder in hun spel meedeed.
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Kroniek.
Boekbespreking.
Albertine de Haas, Engagementen. Amsterdam, Van Holkema en
Warendorf, zonder jaartal.
Het werk van mevrouw Albertine de Haas is in zeker opzicht te vergelijken met een
onbevallig maar innerlijk zeer bizonder mensch, ik meen iemand van even groote
als fijne en zeldzame karakter- maar onbekoorlijke gelaatstrekken. Men denke éven
aan Socrates - maar late de vergelijking verder ten spoedigste varen; ‘opgaan’ doet
zij natuurlijk in geenen deele! Want daar in kunst, vorm en inhoud één en ondeelbaar
zijn, moet er bij iemand die, als deze schrijfster, slecht-gestileerd, onlogisch en
onwelluidend proza produceert, ook van binnen, d.w.z. in haar schrijfsters-binnen,
iets ontbreken, terwijl, daartegenover, de sterke en fijne gevoelsschoonheid, die zich
als oorsprong en kern van dit werk openbaart, niet genoten zou kunnen worden zonder
uitstraling naar buiten, zoodat er dus in deze, bij eerste kennismaking hinderlijk
leelijke vormen, deze aanvankelijk verbijsterende stijlloosheid althans wel iets moet
zijn, dat zich goed, misschien zelfs juist bij uitstek leent tot geleiding van die innerlijke
warmte, dat zielelicht. Maar - ik kom er toch nog even op terug - is een soortgelijke
opmerking niet te maken bij vele leelijke of mismaakte menschen, die van schoone
inborst zijn? Is aan het gelaat van zoo iemand wel óóit inderdaad alles on-schoon?
De kwestie waar het hier om gaat is een der allerinteressantste die zich op 't
oogenblik in de nederlandsche litteraire kritiek voordoen. Dat eenige onzer meest
geliefde schrijvers - ik meen óók geliefd onder het litterair ontwikkelde publiek - de
schrijfkunst in engeren zin, het stileeren van hun gedachten eigenlijk maar in geringe
mate verstaan, wordt met ieder jaar duidelijker. Bij sommigen blijkt zelfs de innerlijke
veredeling van hun werk omgekeerd evenredig aan de vorm-evolutie; men denke
slechts aan De Meester's voortreflijke ‘Geertje’, een boek waarbij zijn zooveel oudere
‘Een Huwelijk’ wat algemeene waarde betreft niet te vergelijken is; toch was dat
oude rustiger, zorgvuldiger, logischer, kortom fraaier gestileerd. Mevrouw Ina
Boudier-Bakker's taal heeft weer andere gebreken, die niet schijnen te willen
verdwijnen ondanks haar onweersprekelijken, ja zelfs verrassend snellen groei als
romanschrijfster. Maar bij mevrouw Albertine de Haas doet dit uiterst moderne geval
zich wel op zéér treffende wijze voor: wat de edele waarde, de kracht, de fijne scherpte
en doordringendheid van sommige harer innerlijke schrijvershoedanigheden aangaat,
behoeft zij, al blijkens dit eerste boek van haar, voor weinigen, misschien voor géén
onzer goede psychologische-novellisten onder te doen, s c h r i j v e n echter, d.w.z.
stileeren, d.w.z. de eenige volledig-juiste, logisch-schoone, voor hen die gewoon
zijn in de nederlandsche taal te denken begrijpelijke en genietbare vorm aan haar
gedachte geven - er is eenvoudig geen kwestie van, zij doet het slechter dan een der
schrijvers met wie men haar om haar kwaliteiten zou willen vergelijken. Zoodat wij
tot de zonderlinge conclusie komen dat mevrouw De Haas een zeer interessante,
uiterst gevoelige, fijne, goede en dan ook geenszins onbelangrijke schrijfster genoemd
moet worden - die abominabel schrijft!
Dat dit verschijnsel zoo zeer ‘modern’ heeten moet, dat onze nieuwste
prozalitteratuur zich in dit opzicht min-glorieuselijk onderscheidt van.... ik meen wel
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haast élke vroegere, het moet m.i. wel voornamelijk hierdoor verklaard worden, dat
in deze nieuwe tijden sommigen tot het schrijvers-
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schap geraken uit geestelijke gewesten waar men eertijds zelfs niet aan de
mogelijkheid van boekproductie dacht. Nu alleen van litteratuur gesproken, dus de
minderwaardige scribenten geheel buiten de kwestie gelaten (hun werk komt altijd
voort uit wanbegrip zoowel van eigen krachten als van den aard der kunst) nog twintig
jaar geleden meende men dat het schrijven, als techniek gedacht, iets is dat men
duchtig heeft te leeren, te beoefenen, voor men er openlijk mee begint. En, laat ik
het er bij mogen zeggen: volstrekt niet ten onrechte! Het verval der schrijftechniek
waar te nemen is mij geenszins een vreugde, al geef ik toe dat de vrijere, spontanere
uiting, daardoor mogelijk gemaakt, ons aan menschenkennis en schoone ontroeringen
allicht meer winst dan verlies gegeven hebben. Vroegere goede auteurs, ook de z.g.
tachtigers nog, waren grootendeels geestelijk-sterk-ontwikkelde, gestudeerde lieden,
en wat zij bovenal bestudeerd hadden, het was het werk der klassieken, der groote
en hooge dichters en stilisten van binnen- en buitenland. Buitendien waren er, die
uit ongestudeerde, maar misschien des te zuiverder artistiek-ontwikkelde kringen in
het schrijverskamp kwamen meedoen. Schilders als Jac. van Looy, hartstochtelijke
autodidacten als Stijn Streuvels. Van hartstocht gesproken, het schrijven op zich zelf,
het maken van fraai proza was hun aller hartstocht. En zij meenden dat dit te k u n n e n
voor kunstenaar-schrijvers het eerste noodige was. Hoe geheel-en-al is dit veranderd!
Tegenwoordig gelooft men integendeel dat een zeer intens innerlijk leven, dat wat
men het artistieke temperament noemt, plus een groote mate van intuïtief begrijpen
van anderer zielstoestand, op zichzelf al bijna voldoende is om novellen en romans
te kunnen voortbrengen. En het opmerkelijkste is nu wel, dat dit niet absoluut onjuist
blijkt, dat althans niets zoozeer noodig is om een novellist van waarde en beteekenis
te worden, en dat men door, zij het nog zoo onvolmaakt, zoo gebrekkig zelfs, uiting
te geven aan zekere scherp ondervonden sensaties, artistieke effecten bereiken, zijn
lezers iets fijns en moois te genieten geven kan. Het mag niet worden tegengesproken
- ook al zou daardoor alle litteraire aesthetica omvergeworpen worden - een
gestamelde, maar door welk middel dan ook g e s l a a g d e , uiting van zeer intens
zieleleven ontroert, boeit ons, doet aan als schoonheid, daar het edelste in ons er door
in beweging wordt gebracht.
De nieuwe soort van schrijvers die ik hier bedoel blijken in den regel bij nadere
kennismaking niet vrij van zekere minachting voor schrijf-stijl als voor iets kouds,
gemaakts - een edel spel misschien, maar ook niet meer. Zij hechten daar voor zichzelf
niet aan, zij achten de intens-levende weergave van menschelijke ontroeringen, van
hun ziels- en geestesontdekkingen veel ernstiger en hooger. Als temperament, gevoel,
levensbegrip maar tot hun recht komen, dan mag de stijl rondom loopen. Mooie
zinnetjes maken - 't is goed voor lieden die het leven niet zoo hevig, zoo smartelijk
of zoo verrukt, ondergaan als zij!.... Deze kunstleer is dus wel ongeveer het
tegenovergestelde van wat Gustave Flaubert zich tot richtsnoer stelde met zijn ‘le
rhythme avant tout!’ Hierbij is nu wel in aanmerking te nemen, dat tegenwoordig
bijna niemand meer, als Flaubert, naar welgevallen over de uren zijns levens
beschikken en zich zoo rustig aan zijn werk wijden kan als hij verkiest. Een
journalist-schrijver als Joh. de Meester moet zijn belangrijkste werk produceeren in
verloren halfuurtjes, haastig en te midden van velerlei rumoer. Van daar die nerveus
neergeworpen zinnetjes, die halve en kwart-zinnetjes, geheel los-staande woorden
zelfs, dat druk gebruik van allerlei leesteekens als hulp- en aanvullingsmiddelen, dat
zich verdringen der gedachten en telkens onrustig zichzelf in de rede vallen, moeilijk
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te volgen zijn, wanneer de zin eens wat langer wordt. Maar vandaar óók dat ieder
woord iets zegt, dat geen bladzij aandoet
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als leeg of slap, dat de geestelijke spanning aldoor even strak blijft. Dit laatste nu
kan men van mevrouw De Haas' werk tot nog toe niet volmondig zeggen; toch
rangschik ik haar schrijversfiguur bij dien van De Meester, omdat er ook bij haar
voortdurend blijk is van een zeer sterk, vaak gloedwarm en heftigbewogen innerlijk
leven, van temperamentsvolte en gevoelsscherpte - en omdat deze innerlijke
geaardheid ook bij haar, en zelfs in nog veel ‘erger’ mate dan bij Joh. de Meester,
samengaat met den afkeer van het ‘mooie zinnetjes maken’, met een geheel ontbreken
van hartstocht voor schrijfkunst in engeren zin.
Wil men een naam, ik zou geneigd zijn het werk van deze soort schrijvers geestelijk
impressionisme te heeten. Bij het woord impressionisme in de litteratuur dachten
wij tot nog toe voornamelijk, zoo niet uitsluitend, aan het meer ‘zinnelijke’, aan
beschrijving, aan kleuren-en-lijnen-lyriek zoowel als aan stemmingsweergave. Doch
wat iemand als mevrouw De Haas wil (onbewust allicht) is hetzelfde in het
psychologisch verhaal: met allerlei middelen, woorden, leesteekens, accenten, ja
zelfs met het wit van de pagina, indrukken wekken die, in den geest des lezers
aaneengeschakeld, de voorstelling produceeren die zij bedoelt. Artistiek s c h r i j v e n
dus, d.i. in een zekeren toon, een rhythmische gedragenheid, zuiver kompleet en
precies gedachten uitdrukken, waarbij de keus der woorden wordt bepaald door hun
beteekenis in verband met hun klankwaarde en waarbij van de eenig juiste en
eerbiedwaardige, in den loop der eeuwen ontwikkelde syntaxis der taal een zorgvuldig
en smaakvol gebruik gemaakt wordt, zoodat het geschrevene d a a r d o o r begrijpelijk
wordt, in de eerste plaats, voor hen die zich van deze taal in haar syntaxis als
denkmiddel plegen te bedienen - zulk schrijven is dit dus niet. Mevrouw De Haas,
en andere schrijfsters en schrijvers van haar genre, zullen mij misschien tegenwerpen,
dat het hun niet te doen is om hunne gedachten te uiten, maar wel hun levensgevoel,
hun ontroeringen-door-het-leven. Doch ik zal dan antwoorden, dat hetgeen men
schrijft nooit iets anders zijn kán dan een verwoorde gedachte; alleen door
tusschenkomst van de gedachte kan het gevoel, kan de bezonken ontroering zich
uitdrukken. De schrijfster van ‘Engagementen’ vindt het alleen maar noodig, dat
men, haar lezend, op welke geestelijke wijze of door welk zintuig dan ook, bemerkt,
raadt, bevroedt, en door het een met het ander in verband te brengen ten slotte begrijpt,
wat zij zeggen wil. Ook al zou een alinea van haar op-zich-zelf beschouwd en ontleed
onzin blijken te zijn, wanneer gij, lezer, die u het voorafgaande herinnert, er maar
uit opmaken kunt wat zij, de schrijfster, bij het produceeren heeft doorleefd, dan is
dat volgens haar voldoende, dan behoeft daar niets aan veranderd te worden. Toen
ik pas kennis maakte met het werk van mevrouw De Haas meende ik dat zij slordig
moest zijn, al te wild van temperament misschien, en zonder égards voor haar lezers.
Maar dat alles, heb ik nu wel ingezien, is het niet. Het is een (gansch onlitteraire)
geringschatting voor stijl, een overgegeven en uitsluitende toewijding aan
psychologische doordringing en gevoels-expressie. Begrijpt deze schrijfster dan niet,
dat deze expressie niets zou behoeven te lijden en zeer veel zou kunnen winnen door
zorgvuldige stileering? Och ja, misschien begrijpt ze het in sommige oogenblikken
wél, maar als zij aan 't werk is kan ze er zich niet mee bezighouden, zij heeft nu
eenmaal geen sterke belangstelling, laat staan passie voor stijl; alleen hartstochtelijke
liefde voor het woord zou haar het geduld en de volharding kunnen geven haar werk
uit den staat van document of schets in die van voltooid kunstwerk te brengen.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 21

Want zoo men ooit van ‘schetsen’ spreken mag (ik wees al herhaaldelijk op het
veelvuldig misbruik dat van dit woord wordt gemaakt) dan is het hier. Mevrouw de
Haas geeft haar schrifturen uit in een staat waar-
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van een gepassioneerd litterator, als Flaubert b.v. (gesteld hij ware in staat geweest
notities zóó op te schrijven!) zeggen zou: Daar is misschien wel wat van te maken,
ik zal er mij bij gelegenheid eens aanzetten.
Het boek ‘Engagementen’ dus bevat zes schetsen, waarvan, als ik mijn indrukken
wèl naga, de waarde, van de voorste tot de achterste steeds stijgend is. ‘Perspectief’,
die vooraan geplaatste, blijkbaar in koortsige haast er-uit-gegooide.... boutade, is
inderdaad niet veel meer dan dát. Een hoonlach, bijna grimmig; kwasi-luchtig, in
waarheid bijtend sarcasme; cynisch schijnend misschien, maar vol innerlijke treurnis
om een, in onze afschuwelijk-materialistische maatschappij veel voorkomend soort
van verbeten-wanhoops-huwelijken. Om u een idee te geven van de schrijfwijze kies
ik deze zinnetjes (?) van bl 3: ‘De huiselijke idylle... haar vader als door een wesp
gebeten, met een pakje rekeningen in de hand. Zijn nette heerenvuist nijdig kloppend
op één wit blaadje slechts. De modiste-rekening van haar, de acht en twintig-jarige,
welke dezelfde was als van de jongere zusters. “Het is voor den drommel jammer
van 't geld,” had hij haar toegebeten - want jij trouwt toch niet - slikte haar vader
steeds uit zelfrespect in.’
‘Amphibie’ is al van meer beteekenis, niet wat de schrijfwijze betreft, maar als
geheel genomen; hier is al het begin van een verhaal, een psychologische roman in
aanleg. De mannefiguur lijkt mij niet geheel, en vooral - zeldzaamheid bij deze
schrijfster - niet onpartijdig genoeg, doorschouwd. Maar, passons, - want nu komen
de veel betere dingen: ‘De Levenskeus’ ten eerste, zeer scherp gezien en pijnlijk
juist, een merkwaardig proefje van mannen-psychologie door een vrouw, eigenlijk
te venijnig om humoristisch te mogen heeten - toch breekt nu en dan een al wat
mildere, beter begrijpende lach door. Maar ‘Late Liefde’, ‘Zelfmartelaar’ en vooral:
‘Een Engagement’ staan toch m.i. nog heel wat hooger. In deze schetsen doet de
schrijfster zich kennen als een menschenkenster met heel veel hart - hetgeen eigenlijk
een pleonasme is, want innigheid, naastenliefde (erger u niet aan het afgezaagde
woord) is de eerste vereischte om menschen.... ik zeg niet rechtvaardig te beoordeelen
- een novellist is geen rechter! - maar om ze te beschrijven, te doen kennen en
begrijpen. Een zeer moeilijke taak stelde zich mevr. De Haas bij het weergeven van
die twee veel overeenkomstigs vertoonende gevallen: ‘Late Liefde’ en ‘Zelfmartelaar’,
zij bleek er, althans psychologisch, ten volle voor berekend. Maar hoe zuiver vooral,
hoe innig en fijn doorvoeld wist zij het delicate geval van ‘Een Engagement’ te
beschrijven. In deze laatste schets zie ik zelfs een (waarschijnlijk onbewust, misschien
toevallig) reiken naar heel hooge dingen: naar het aanduiden van het noodlottig
onweerstaanbare dat alle natuurleven te beheerschen blijkt, het blinde gaan en doen
der menschen die zichzelf toch zoo verstandig en voor elkander zoo zorgzaam denken.
Aan Ibsen's Spoken herinnerde mij deze schets, maar ik miste er met voldoening het
dogmatische, theoretische in, de vooropgezette bedoeling die mij in dat stuk, als in
vele andere van Ibsen, hindert. Het leven hier weergegeven is een en al natuurlijkheid
- vandaar juist dat het zoo verschrikkelijk is. Denk er u in: twee lieve jonge menschen
die trouwen gaan; zij meenen het zoo innig goed met elkaar; toch weten wij stellig
dat zij diepongelukkig zullen worden; want er is geen overeenstemming in hun
physiek leven; en het beeld van hun afschuwelijke toekomst wordt ons voorgehouden
in het rampzalig samenleven der ouders van het meisje.
Mooi begint de schets:
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‘Je moet maar altijd zacht zijn voor Hugo..
- Tact is zooveel voor een vrouw....
- En die oogenblikken dat een man zwak is.... maar niet te zwaar tellen....’
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‘In een aarzeling van zachte woorden had de moeder gesproken, met haar stille
weifelige stem die altijd zelf naar een overtuiging leek te zoeken....
Dora had haar hoofd wat opgewend in het geluid van die woorden.
Haar leege oogen tuurden den tuin in, alsof zich onder het weifelen van die stem
haar eigen denken sterker samentrok. Haar kleine, witte hand die in een loome
regelmaat aan 't schrijven was geweest, rustte en in de soezing van een vage
gedachtedwaling staarden de bleeke blauwe oogen weg.
Over haar heen trok als een scherpe geestelijke afmatting het gevoel van niet
begrepen te zijn. Haar moeder had haar niet begrepen, ze zou het dan nu maar zoo
laten.... geen antwoord, geen nieuwe woorden meer....
Een oogenblik van moeilijke stilte was er....’
Hoe jammer dat verderop de haast, de zenuwachtige gejaagdheid de schrijfster
weer te pakken kreeg; het schijnt wel soms of zij haar woordenreeksen neerschrijft
in een soort hypnose, een vreemde, begeesterde bevangenheid althans, waarin zij
geen volle macht meer lijkt te hebben over haar ordenende gedachten. Hoe zou het
haar anders mogelijk zijn alinea's te schrijven als deze b.v. (bl. 201), verrassend juist
van zielkundige analyse maar.... enfin, men weet het nu wel: ‘En dit gevoel hem nu
òok eens te liefkoozen, bewaarde ze, kweekte ze in zich aan; ze bleef hem met haar
oogen omdringen zooals hij door de kamer liep.. thee ging halen, terwijl zij hem zijn
thee zag drinken. Ze wond zich op, hem op dien mond te kussen.... ze zou met haar
handen zijn hoofd omvatten en zijn gezicht zoo recht voor het hare, zou ze het doen..
ze moest erom denken te lachen meteen.. dat het niet leek een expresse aanhaligheid..’
Het ontstaan van zulke zinvolle wartaal moet natuurlijk te verklaren zijn, doch
waaraan toe te schrijven dat een denkend schrijfster, haar proeven corrigeerend, zoo
iets laat staan?
Ik weet waarlijk niet wat ik deze schrijfster toe moet wenschen, en ons met haar.
Vraagt men mij wat ik liever zou willen: dat zij voortging te schrijven zooals zij
deed, of met meér stijl werk van minder fijn innerlijk gehalte leverde: ik zou niet
aarzelen het eerste te kiezen. Maar ik kan niet laten te eindigen met de verzuchting:
hoe prachtig zou het zijn als deze temperamentvolle innigheid, deze hartstochtelijke
menschenliefde door een even sterke passie voor het woord, voor de pure en edele
schrijfkunst-als-zoodanig, werd aangevuld, verreind en opgeheven tot in de sfeer
waarin de groote kunst ontstaat.
H.R.

Rachel de Vries-Brandon, Openbaring, Bussum, C.A.J. van Dishoeck,
1910.
Wat voor den onnoozelen hals, door mevrouw De Vries-Brandon tot held van dit
verhaal gepromoveerd, een openbaring blijkt te zijn, de meeste harer lezers en
lezeressen zullen er na hun vijftienden of zestienden verjaardag wel nooit meer aan
getwijfeld hebben: het is, dat een huwelijk waarbij man en vrouw zich niet in liefde
aan elkander geven hen beiden ongelukkig maakt. Een louter ‘geestelijk huwelijk’
- welk een krasse contradictio in terminis! Het een of het ander: men gaat samenwonen
in vriendschap of vrije liefde, of - men trouwt. Iets anders is er niet (om de
gebruikelijke latijnsche uitdrukking ditmaal te vermijden) En wie dat niet begrijpt
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is: óf een droge, saaie, pedante.... nu ja, zeg maar gerust: totaal onmogelijke braverd
als de Willem in ‘Openbaring’, óf - deze mogelijkheid acht ik niét buitengesloten een waarlijk ge exalteerde; maar tot het scheppen van zulk een persoonlijkheid in
een roman behooren - het zij met alle respect geconstateerd - gansch andere krachten
en talenten dan die mevrouw Rachel de Vries-Brandon. Zij moge dan overigens niet
van aanleg verstoken zijn - men kan er uit dit mislukte romannetje zoo weinig positiefs
van zeggen.
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Bij de twee in dit boek die ‘een geestelijk huwelijk aangaan’ (de terminologie is
geheel van de schrijfster') komt deze hachelijke zaak - althans zoo wordt op de laatste
bladzij te verstaan gegeven - nog bijtijds en verwonderlijk goed in orde. Ik zou liegen
als ik zei dat dit mij rechtaf plezier had gedaan. Al lezend had ik n.l. zulk een
reuzenhekel gekregen aan de onmannelijkmanachtige helft van dit
ongeestig-geestelijke paar, dat ik hem zijn mooi en zeldzaam geduldig vrouwtje
absoluut niet gunde, en diep in mijn boezem school een vreeselijke wensch - o
mevrouw De Vries, ik durf het bijna niet te bekennen - n.l. dat de schrijfster een
andere oplossing zou hebben gevonden, waarbij, ik moet het toegeven, de heilige
Willem - die intusschen als student zijn hart aan verboden vruchten blijkt opgehaald
te hebben - waarbij, zeg ik, deze splinternieuwe Antonius aan het kortste eind zou
getrokken hebben. ‘Zoo menige franschman’, mevrouw de Vries (u kent toch uw
groote voorgangsters in den nederlandschen roman?) ‘zoo menige franschman’ had
er zeer gewis iets anders op gevonden.
Dit boek-zonder-innigheid, zonder één echt levende bladzij, na het hartstochtelijk
menschelijke, van leven zinderende van mevrouw De Haas, dit boek juist, terwijl,
naar ik ‘van betrouwbare zijde’ vernam, een vorig werkje van mevrouw de
Vries-Brandon, dat ik niet gelezen heb, heel wat beter zijn moet...., waarlijk deze
schrijfster heeft het dan wel bizonder slecht met mij getroffen! Hopen we dat zij
spoedig revanche nemen zal.
H.R.

Aleida van Pellecom, Martha, Zeist, Meindert Boogaerdt. Juni, 1910.
De trouwe lezers van dit maandschrift, die den ‘Zelfmartelaar’ van mevrouw De
Haas kennen, hebben ook al eens kennis gemaakt met een werkje van Aleida van
Pellecom. Zij is een schrijfster....tje van aanleg, die echter totnogtoe wat te veel en
te vlak en te makkelijk heeft doorgepend en het te zeer gezocht in de stoutigheden
van een ‘enfant-terrible’. Stop, mejuffrouw van Pellecom! Staak uw ijver! Denk eens
wat beter en langer en vooral dieper na voortaan, n.l. als gij weer eens wat zoudt
willen gaan schrijven, want het is niet prettig, voor een man niet, maar voor een
vrouw nog minder, en voor een jonge vrouw waarlijk wel het allerminst, te bemerken
dat men zich aan eenige.... onfijnheid, onkieschheid, of hoe zal ik het noemen, op
het gebied van het liefdeleven heeft schuldig gemaakt. Daarover schaamt men zich
n.l. later, ofschoon men toch ten slotte ook zelf wel begrijpt dat wat men dan geneigd
is zich bitterlijk te verwijten, uitsluitend gegebrek aan ondervinding, aan
onnadenkendheid of aan zekere jeugdige braveerlust moet worden toegeschreven.
De kwestie is, om het nu maar precies te zeggen, dat het tot haar wettigen man
terugkeeren van het vrouwtje in dit boek, na haar escapades met den schilder, dat
het verzwijgen van die buitensporigheden voor den ietwat bruten, maar blijkbaar
trouwen verzorger van haar leven, die de vader van haar kind is, dat vooral de leuze,
waaronder zij zich zijn echtgenootelijke liefkoozingen opnieuw laat welgevallen,
dat dit alles niet bepaald van onbedenkelijken smaak genoemd kan worden - en dat
deze nuance der schrijfster in haar overgrooten ijver klaarblijkelijk is ontsnapt.
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Overigens is dit romannetje nog zoo kwaad niet. Er zit wel wat in. Een ‘stille
tragiek’, wat men noemt. En dan, het is eerlijk en niet onzuiver. Het onderwerp, ik
zie het natuurlijk heel goed in, ging nog ver boven de macht der schrijfster, zij heeft
dat zelf niet begrepen en er vrij vluchtig, oppervlakkig op los gepend. Alles
toegegeven! Maar de compositie b.v. kan er toch heel wel mee door.... Slotsom: niet
veel notitie nemen van dit romannetje, maar de schrijfster in 't oog houden.
H.R.
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Museum-boekjes.
Het is een feit, dat ondanks de cijfers - wij nemen aan dat ze zeer betrouwbaar zijn,
al verbazen wij ons er wel eens over hoe die diverse portiers toch al die neuzen
kunnen tellen zonder er een over te slaan - dat ondanks de getallen die jaarlijks het
museumbezoek aangeven, er betrekkelijk nog zoo weinig van onze musea geprofiteerd
wordt.
Wat de oorzaak hiervan is? Wij zouden er verschillende voor kunnen aanwijzen,
maar de voornaamste zal wel zijn, dat het publiek over het algemeen onbekend is
met de schatten die in onze openbare verzamelingen opgehoopt liggen, er te weinig
van af weet, en er zich niet thuis gevoelt.
Het gevolg is dat de musea over het algemeen beschouwd worden als
bezienswaardigheden, die men zich herinnert zoodra er logés, vooral buitenlandsche
logés zijn. Men brengt die dan voor de Nachtwacht, de Staalmeesters, de
Schuttersmaaltijd, en o wee als een dezer schilderijen verhangen is en men het niet
meer terug kan vinden.

GEVELSTEEN UIT HET DOELENSTRAATJE.

Natuurlijk is een aankoop als die van 't Melkmeisje van Vermeer, of een aanslag
op de Nachtwacht een buitengewone aanleiding, maar - uitgezonderd wie voor zijn
studie een museum bezoekt - zal de gewone mensch zijn vrije dagen of
Zondag-middagen zelden in een museum doorbrengen, en dit voor een groot deel
omdat hij er te weinig van af weet.
Deze onbekendheid met den rijkdom onzer musea, zij ware te ondervangen indien
de museumdirecteuren ook eens inzagen, dat de onder hun beheer geplaatste
verzamelingen niet alleen wetenschappelijk studie-materiaal zijn, maar eveneens ten
algemeene nutte kunnen aangewend worden.
Nu publiceeren zij, een enkele uitgezonderd,*) bij voorkeur de wetenswaardigheden
over hunne collecties in tijdschriften die het publiek niet onder de oogen krijgt, wat
voor hen zelf, hunne confraters, en voor de wetenschap van groot belang kan zijn,
maar waarvan het groote publiek toch maar zeer weinig profiiteert. Dit ware meer
*) In deze zelfde afl. zal men een door Dr. M.W. de Visser geschreven eerste artikel vinden
over de Japansche prentverzameling in 's Rijks Ethnografisch Museum. Dit voorbeeld van
den Leidschen conservator om bij het publiek meerdere belangstelling voor zijn verzameling
te wekken verdient navolging.
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gebaat bij lezingen, cursussen, populaire brochures, geïllustreerde artikelen in veel
gelezen tijdschriften. Op die wijze voorgelicht zou men in musea iets meer zien dan
dure pakhuizen en bezienswaardigheden voor vreemdelingen. In afwachting hiervan
echter nemen anderen de museumbeheerders de aangegeven taak reeds af en toe uit
handen, worden er museumclubs gevormd, museumtochten georganiseerd, verschijnen
er museum-boekjes.
Wij ontvingen tenminste No. 1. Haagsch gemeente-museum - de kunstschatten
der schutterij door A.J. Servaas van Rooyen†). Dit boekje zouden wij een populairen
(mis-

†) Amsterdam, C.L.G. Veldt.
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schien iets al te populairen) gids kunnen noemen. Bescheidenlijk wordt het ook
aangeduid als ‘plaatjes en praatjes’ en de bedoeling is dan ook meer een schooluitgave,
opdat reeds op de lagere school eenige belangstelling gewekt worde voor de openbare
verzamelingen in de plaats der inwoning.
Of nu de jeugd even ontvankelijk is voor museumbezoek als voor tennissen,
voetballen of padvinderij, wij betwijfelen het nog wel even, maar dit neemt niet weg
dat een Haagsche jongen in zijn gemeentemuseum en zijn Mauritshuis toch wat thuis
moet zijn, en een Amsterdamsche knaap in zijn Stedelijk- en Rijks-Museum. Al zal
er dan ook misschien nog niet veel van blijven hangen, wanneer de onderwijzer ervan
verteld heeft, en een museumbezoek hun het vertelde verduidelijkt, toch zal zoo'n
knaap of meisje later op de Hoogere Burgerschool - want daar behoorde allang zoo
iets als ‘kunstgeschiedenis’, om een groot woord te gebruiken, onderwezen te worden
- er niet meer zoo heel vreemd tegenover staan, er iets voor gaan gevoelen en zich
nog wel weer het een en ander herinneren.
De opzet van dergelijke museum-boekjes lijkt ons dan ook werkelijk
aanbevelenswaard, en waar het plan bestaat op deze wijze ook de musea in Utrecht,
Leiden, Haarlem, Delft, Amsterdam e.a. te laten zien en er van te vertellen daar
kunnen schrijver en uitgever dus voorloopig voort.
Alleen een enkele opmerking naar aanleiding van deze eersteling.

VAANDELDRAGER VAN HET ORANJE VENDEL.

Het wil mij toeschijnen dat de heer Servaas van Rooyen die in de inleiding zegt:
geen droge opsomming en ook niet te veel bijzonderheden te willen geven, bang is
geweest toch te droog te worden en er daarom maar zoo af en toe er een grappigheidje
ingedraaid heeft, wat m.i. in dergelijke boekjes misplaatst is, zelfs al is het
schoollectuur. Een zinnetje als: ‘Bij gelijkheid van namen van familieleden spreken
we van Senior en Junior. Voor Doelengebouwen is meer geëigend om te spreken
van Ouden en Nieuwen Doelen’, had gerust achterwege kunnen blijven, vooral daar

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 21

de inhoud van het boekje er verder op wijst dat de boekjes nu niet heelemaal voor
kinderen geschreven zijn, maar meer voor iets ouderen in jaren. Zoo bijv. een kleine
uitweiding, naar aanleiding der Ravesteins, over het restaureeren van schilderijen en
wat daarmede verband houdt; voorzeker een onderwerp dat up-to-date is. Nog onlangs
publiceerde de heer Dr. N.G. van Huffel een nieuwe zienswijze berustende op de
geaardheid van olieverf en vernis in het Bulletin van den Nederlandschen
Oudheidkundigen Bond, en de kwestie der Haarlemsche Halsen is ook nog niet geheel
uitgevochten.
Wij zouden daarom schrijver en uitgever willen aanraden, zonder droog te worden,
de boekjes toch iets minder direct voor
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lagere school-gebruik te bestemmen, er den toon alsof tot kinderen gesproken wordt,
wat uit te laten. Mij dunkt de boekjes zouden er aan degelijkheid door winnen, terwijl
het toch geen beletsel behoefde te zijn ze ook op de scholen te gebruiken.
Kunnen bovengenoemde museumboekjes in handen van een onderwijzer, de
knapen en meisjes den weg wijzen in onze musea, een boek als Viollet-le-Duc's
‘Geschiedenis van een Teekenaar’ heeft nog een iets wijdere strekking en zal een
opvoeder als Majorin in staat stellen de jeugd te leeren zien, dat is opmerken.
Want wij behoeven nu niet zoo vast te houden aan dat woord ‘teekenaar’, ook een
niet-teekenaar mag wel leeren opmerken, daardoor zal hij waarschijnlijk het werk
van een wel-teekenaar beter begrijpen, begrijpen dat men, als kleine Jean, een kat
kan zien met twee pooten, zonder rug en een staart die boven zijn kop uit steekt.
Maar gij kent immers allen ‘Histoire d'un dessinateur, comment on apprend à dessiner,
door den bouwmeester E. Viollet-le-Duc geschreven en geïllustreerd. Neen? Eigenlijk
twijfelde ik er al een beetje aan, want de opleiding onzer teekenaren en teekenleeraren
is, wat algemeene ontwikkeling betreft wel wat erg spaarzaam, Ziet de programma's
voor de toelatingsexamen onzer opleidingsscholen maar eens na; een einddiploma
H.B.S. of een daarmede gelijkstaand examen zou behalve natuurlijk de bijzondere
vakbekwaamheid waarlijk geen overdaad zijn.
Intusschen ook de dames Stoop en v.d. Hoop schenen bemerkt te hebben dat men
de geschiedenis van kleine Jan nog te weinig kende, een reden waarom zij er zich
toe zetten, dit zoo aantrekkelijke boek te vertalen.

VAANDELDRAGER VAN HET BLAUWE VENDEL.

Zoo hebben wij dan nu, dank zij de goede zorgen van de firma Wed. J. Ahrend en
Zoon een: ‘Geschiedenis van een Teekenaar’, en behoeft niemand zich meer te
verontschuldigen dat hij Viollet le Duc's werk niet kent.
En misschien leeren de menschen dan ook nog wel eens z i e n , niet alleen met
hun verstand maar met hun oogen; want: ‘neen gij z i e t niet, of liever gij hebt als
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zooveel anderen nooit gezien dan door de oogen van iemand die ook niet weet wat
z i e n is. Voor U is een kat een dier, behoorend tot het kattengeslacht, met 4 pooten
en voorzien van een staart, twee uitstekende bewegelijke oortjes en snorharen. Als
men nu verzuimt U een van die genoemde kenteekenen te laten zien, beweerd gij
dadelijk dat het geen kat is’.
Wie weet wat een goed werk deze Hollandsche dames met hunne vertaling, die,
dit zij hier terloops gezegd, zich aangenaam laat lezen, gedaan hebben, en de
illustraties zijn dezelfde als in de oorspronkelijke uitgave; alleen het bandje.... ik
geloof niet dat ook mijnheer Majorin daarmede tevreden zou geweest zijn.
R.W.P. JR.
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PH'AI LOU.

Henri Borel, Het daghet in den Oosten, met 50 afbeeldingen Amsterdam
1910. L.J. Veen.
‘Het daghet in den Oosten’ is een boek over Peking en de toekomst van China. De
heer Borel, goevernements-ambtenaar voor Chineesche zaken in Nederlandsch-Indië,
heeft eenige maanden te Peking doorgebracht om zich te bekwamen in de taal van
Noord-China, het mandarijnen-Chineesch, zooals hij zich vroeger in Zuid-China
gedurende jaren ophield om zich de Chineesche taal, zooals zij dáar gesproken wordt,
eigen te maken. In die jaren, in Zuid-China doorgebracht, is de heer Borel gaan
houden van land en volk, en heeft groot plezier gekregen in bestudeering van hun
kunst, godsdienst en filosofie, hetgeen gebleken is uit de verschillende boeken van
zijn hand, over deze onderwerpen uitgegeven.
In Peking nu, heeft de heer Borel een reeks opstellen over deze stad en de
hervorming in China geschreven, en deze later verzameld in boekvorm. Wat illustratie
betreft, - en de redactie van dit tijdschrift veroorloofde zich een specimen daarvan
bij dit artikeltje te reproduceeren -, is dit boek zéer goed verzorgd, hetgeen, jammer
genoeg, niet van taal en stijl kan gezegd worden; aan correctie van de drukproeven
schijnt niet veel gedaan*).
Wat u uit dit boek als het ware tegenstraalt is een alles overheerschend
enthousiasme voor het onderwerp, waarover het geschreven werd. Nu is enthousiasme
een goed iets, een mooi iets en vooral een veelbelovend iets, als.... uitgangspunt.
Indien het zich echter te veel aan den lezer opdringt, hem, door gemis aan eenvoud
in den stijl, weinig kans geeft na te voelen, hetgeen door den schrijver met diepe
aandacht waargenomen werd, verliest het veel van zijn waarde. In zijn Inleiding zegt
de schrijver: ‘Ik bedoel met dit boek meer een artistiek dan een wetenschappelijk
werk. Ik zal er ook niet in werken met cijfers en statistieken en taalgeleerdheid. Hier en daar zal ik beschouwingen en overwegingen van politieken en economischen
aard misschien niet geheel kunnen ontwijken, maar het hoofddoel van mijn boek is
om, in een reeks impressies, weer te geven - subjectief dus, zooals het recht is van
den dichter - hoe ik in Peking, levende in het begin van de
*) Zoo is, b.v. op blz. 144, deze zin blijven staan:
‘Na een klein half uurtje voortsjokken op het goedige, oor-flappende ezeltje, zie ik al de
keizerlijk-gele tegels van den tempel blinken, en, nog onduidelijk in de lucht, zie ik als een
mysterieuse, lichtende witte bloem, triomfankelijk oprijzend, met gouden kroon’
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hervorming door westersche beschaving, toen het moderne electrische licht al
schitterde in de gemacadamiseerde moderne Boulevard-straten, en toen de telegraafen telefoondraden al over de oude keizerenstad gespannen hingen, den tragischen
dood heb gevoeld van de oude Schoonheid, overweldigd door al wat leelijk en banaal
is in het nieuwe der moderne tijden.
Maar óók hoop ik te kunnen weergeven den troost en de hoop na de treurenis van
dien dood, omdat ik achter al deze tragiek toch onmiskenbaar den altijd zekeren,
altijd wijzen, mystieken gang der wereld heb gevoeld, en de geestelijke Idee, die, na
dorheid en dood, aan China, als het eenmaal de stormen der hervorming doorworsteld
heeft, een nieuwe Wijsheid en een nieuwe Schoonheid brengen zal....’
‘Subjectieveteit’ heeft de heer Borel dus als zijn recht beschouwd, en ergo door
suggestie zijn lezers belangstelling voor het voor hen vreemde Peking en vreemde
Chineesche volk willen inboezemen. Voor wie vatbaar zijn voor zijn suggestie zal
zijn boek aangename en interessante lectuur wezen. Dit was het ook voor schrijver
van dit artikeltje, echter om een andere reden, omdat hij n.l. langen tijd in Peking
gewoond heeft, er ook veel van is gaan houden en een groote belangstelling heeft
voor wat er in deze tijden in China gebeurende is. Zéer eens is hij het dan ook met
hetgeen de heer Borel zegt in zijn laatste hoofdstuk, getiteld: ‘Het wederzijds
begrijpen.’
‘Als wij zoeken de inwendige kracht, die China door de eeuwen en eeuwen heen
heeft staande gehouden, dan moeten wij niet de verwordingen en degeneraties gaan
bestudeeren, niet de domheid en het bijgeloof van de groote massa van het volk, dat
zoolang verstoken was van goed onderwijs, maar dan moeten wij trachten te begrijpen
de religieuse symboliek van zijn staatsinrichting en zijn architectuur, de wijsheid
van zijn filosofie en de schoonheid van zijn literatuur.’
JOH. G.R.

Lizzy Ansingh.
Het werk van Lizzy Ansingh brengt ons in een sfeer, waarvan wij zijn vervreemd.
Teekenend is het, dat wij er altijd de achttiende eeuw bij moeten halen, wanneer wij
kunst ontmoeten, die uit pure vreugde om charme, geestigheid, die uit smaak voor
het bijzondere is ontstaan. Teekenend is het - voor de negentiende eeuw en de onze.
Door de charme gecharmeerd, door het grappige verlustigd worden, - het is, alsof
wij het nauwelijks meer verstaan. Ons vragen naar het hoe en waarom verstoort onze
behagelijkheid, onze geneugten. Misschien is onze humor er niet minder om, maar
ze is anders. Of wellicht zou men de geesteshouding, door het werk van Lizzy Ansingh
vertolkt, geen humor moeten noemen?
In haar mooi-geteekende en geschilderde portretten - er zijn er van oude heeren,
van dames en jonge meisjes - komt al dit eigene minder uit. Geest is er in,
ongetwijfeld. Smaak, zeer zeker, blijkt uit de keurigheid van den vorm. Talent, of
als men liever wil, eigen blik viert zich uit in den trant, en in den aard van de gelijkenis
der geconterfeiten.
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Typisch echter noem ik vooral voor de kunst van Lizzy Ansingh haar
poppen-schilderijen. Hoe komt men er toe, vragen velen, terwijl er zooveel levends
om ons is, zoo dikwijls levenlooze poppen te schilderen? Het geval is ook zeker
bizar. Ter illustratie ervan herinner ik aan het portret, dat de schilderes vervaardigde
van ‘Kleine Jacob’, den bekenden dwerg-clown bij Carré. Wie kleine Jacob in het
circus gezien heeft, b.v. bij zijn parmantige, maar altijd even te laat komende leiding
van het oprollen der tapijten, heeft zeker om hem gelachen. De schilderes heeft hem
echter niet zóó kunnen afbeelden, hij stond er op in zijn Zondagsche pak genomen
te worden. Er is weinig nadenken noodig om te beseffen, hoe weinig komisch, hoe
grotesk-tragisch dit model was. Lizzy Ansingh heeft het voor-
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zeker begrepen - maar ze is teruggedeinsd voor het erge. Zij dorst deze trieste
mismaaktheid vooral van de beenen niet aan.... Er is weinig in deze beeltenis van
het bewust ontledend weergeven. De psychologische en zelfs de anatomische speurzin
stokte. Het resultaat was een document, geen artistieke diagnose. Iets aardigs. En
toch niet zoo heel en al aardig als haar ander werk.

‘DAGJE BUITEN’. NAAR DE SCHILDERIJ VAN LIZZY ANSINGH.

Te zeggen dat iets aardig is, beduidt eigenlijk wel niets anders dan dát het een aard
heeft, maar dit toch ook weer niet zóó, dát het een aard heeft. Dit woord vol
vriendelijke reserve lijkt mij bij Lizzy Ansingh's werk te passen. Zij heeft, dunkt mij,
altijd eenigszins gezocht naar het aardige, naar iets dat, karakteristiek maar niet
uitermate suggestief of evocatief, zijn karakter niet heel sterk en geen heel sterk
karakter heeft. Daarom wellicht vond zij de poppen, mooie oude poppen vooral,
zulke dankbare modellen. Op zichzelf is de voorkeur dezer schilderes voor dit
oorspronkelijke genre natuurlijk geen aanleiding om bijzondere aandacht aan haar
werk te schenken. Dit wordt eerst gevraagd waar, zooals hier, van een zeer
buitengewone technische perfectie, veel gevoel voor kleur, van zekere mate van
meesterschap zelfs sprake is.
Nietwaar, een pop heeft iets grappigs. De pop houdt armen en voeten zoo anders
dan wij, is zoo mal expressief stijf, zoo waardig. Zekere verwantschap met de houding
en gebaren der menschen vooral maken ons die van de pop zoo gemeenzaam. Daar
komt die gelijkenis op den mensch bij, en dan dat placiede, die stralende zielsrust,
die bijna dédaigneuse kalmte. Dat gelaat, dat zoo vriendelijk en zoo afgepast doortuurt
met die open groote oogen, onbewogen als die van een Indische fakier, blijft
rimpelloos plooiloos behagelijk glimlachen, al ligt de romp angstig verdraaid en al
verrichten beenen en armen wonderen van akrobatiek.... Helaas, men maakt zulke
poppen niet meer. De huidige zijn griezelig-natuurlijk en poppengezichten hebben
nog slechts sommige menschen!
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Lizzy Ansingh moest dan ook haar modellen zoeken in het oude speelgoed van
traditie-huldigende families, of onder de nog héél échte uit de kermis kraam - u kent
ze, de steenen, met het lichtelijk geonduleerd glimmend zwarte haar, de roode koontjes
en de wijd-uitstaande gebloemde katoenen jurk. Er zijn er, waarbij alleen de kop van
steen is, en de armen en beenen eenigszins stomperig, met karig zemelvulsel, - maar
deze behooren beslist tot den minderen stand. Gaat u hoogerop, dan vindt u ze met
krijtwitte kousen, somtijds door dwarsstrepen ver-

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 21

391
cierd en mooie zwarte laarzen die als aan hun lijf geschilderd zitten, en dit ook
inderdaad zijn.
Lizzy Ansingh vond menig karakteristiek model onder de oude familiestukken:
Saksisch-porcelein-achtige herderinnetjes, Jersey- en Scheveningsche
visschersvrouwtjes, Duitsche Christl-kindl figuren, de Javaansche wajang poppen,
Chineesche poppen, stramme soldaatjes in éclatante uniformen, gulle matroosjes met
bloote halzen en de Byronniaansche romantisch-sentimenteele, dweepende juffers
uit den tijd toen de menschen zich kapten en kleedden, alsof ze hun best deden zooveel
op poppen te gelijken als een levend sterveling mogelijk is.
Zal de belangstelling der schilderes zich nu ook nog uitstrekken tot het ensemble
van den Poesje-nelle kelder, tot den Münchener Kaspar Larifari c.s. en Jan Klaassen
en consorten? Het duizelt ons, als wij aan de veelomvattendheid denken van dit den
oppervlakkigen beschouwer zoo specifiek gelijkend onderwerp.
Hoeveel afwisseling valt er in dat rijk dezer soms zoo hoogst verdienstelijk
nagebootste menschjes met rudimentair organisme te onderkennen! Daar zijn de
hoekige houten koppen van twee en een halve dimensie, daar zijn die met de elastieke
gewrichten (zij zijn op het punt van kunstemakerij het meest vindingrijk) die met
zemel-opvulsel, wollen hansworsten met kraaloogjes, en zeemleeren met roode
neusjes. Daar zijn er vooral onder die kermispoppen met koppen van papier-maché
of hout, die in de gelaatstrekken zeer frappante en, tot haar eer zij het gezegd, meestal
zeer gunstige karaktertrekken ten toon spreiden, als moederlijkheid, tevredenheid en
(wel eens in preutschheid ontaardende) kuischheid.
Het merkwaardigste misschien van dit zeer eigen genre, is de smaak, die er uit
blijkt, voor de pop als pop, als bijna bezield, en toch niet menschelijk-levend wezen,
als verschijnsel bijna, als in zich boeiende figuur. Hoe goed de schilderes ook het
echt poppische opmerkt, het gekke schrap-zetten der voeten, het steile zitten, het
moeizaam als het ware, langs zich houden der armen (let op hoe zij de pop eerbiedigt
en haar elke grillige, averechtsche, niet menschelijke beweging bespaart) zij heeft
ze niet met menschen of dieren te zamen gebracht, zooals zij doen zou, wilde zij de
tegenstelling vooral doen uitkomen.
Ze wil een wereld van poppen-alléen scheppen op die schilderijen. Dit is zeer
curieus, en kenschetsend. Het is voor mij beslissend, wanneer ik zoek naar een
definitie van dit werk. Het verheft het aardige tot kunst, het aardige zonder meer.
maar dan ook het voluit-aardige. Het is een zeer opmerkelijk raffinement dat tot deze
onalledaagsche keuze van motieven leidde, tot deze keuze die de geestige en stijlvolle
coloriste met haar onmodernen zin voor het behagelijke en haar moderne
waarheidsliefde toestaat de sfeer te scheppen die de hare is, Het is alsof deze nanicht
van Watteau hier een werkelijkheid vond, waarin zijn wereld voor haar herleefde.
C.V.

Jozef Israëls' ‘de wetrolschrijver’.
Het komt meermalen voor dat een schilder gefrappeerd door een onderwerp, dit maar
niet los kan laten, en het telkens en telkens weer, zij het dan ook met eenige wijziging,
opnieuw verwerkt. Zoo ook Jozef Israëls, van wien de firma Boussod-Valadon te 's
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Gravenhage thans een voor den grijzen meester zeer karakteristiek schilderij heeft
van den ‘wetrolschrijver’ die wij reeds kennen uit 's kunstenaars Spaansche reis. Wij
lezen in dat reisverhaal welken indruk die oude, lang-gebaarden schrijver voor zijn
perkamentvel gezeten, op hem gemaakt heeft: ‘Ik was een donkere ruimte
binnengetreden, verlicht door een klein, langwerpig, horizontaal raampje, dat wil
zeggen een opengehakt vierkant dat door een luik gesloten kon worden. Scherp sneed
het licht door het vierkant en teekende zich af op den steenen vloer. Direct bij deze
opening geschoven stond een lange schraag op
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JOZEF ISRAËLS: ‘DE WETROLSCHRIJVER’. EIGENDOM DER FIRMA BOUSSOD VALADON EN CIE, TE 'S
GRAVENHAGE.

schuine pooten en daarover lag een groot wit perkament, dat bijna geheel de tafel
bedekte en met een rol naar beneden afhing.
Daar zat achter de tafel de Joodsche wetschrijver met zijn armen voorover op het
perkament geleund en draaide zijn vorstelijk hoofd naar mij toe; dat hoofd scheen
veel te groot voor het lichaam, dat onder de lage tafel in de schaduw niet te
onderkennen was. Het was een prachtig hoofd, fijn en doorschijnend, bleek als albast;
rimpels groote en kleine, liepen langs de kleine oogen en om den grooten gekromden
haviksneus. Een zwart kapje bedekte den witten schedel, en een lange wit gele baard
lag in groote vlokken over het beschreven perkament. Hij zat op een soort van
leuningstoel zonder rug en twee krukken lagen naast hem schuins van den stoel op
den grond’.
Ziet hier het gegeven, waarvan in het reisverhaal een teekening gereproduceerd
werd. Later maakte de schilder er een aquarel van en daarna het hierboven
gereproduceerde schilderij.
Het is een opmerkelijk schilderij dat, behalve de kwaliteiten die wij in Israëls'
werk bewonderen, ons weer even de sympathie van den schilder voor het Joodsche
volk met zijn eigene cultuur, zijn eigene kerkelijke gebruiken doet bespeuren. Hier
is niet alleen een oude man voor een tafel, maar wel degelijk de figuur van den
Joodschen wetrolschrijver, den man van het oude volk, die als de kloosterbroeder
der middeneeuwen, zijn perkamentvellen met prachtige zwarte letters beteekent, die
de ganzenveer hanteert met de vaardigheid eens calligrafen.
Doch bóven dit onderwerp staat toch de indruk die de schilder kreeg van het
invallende licht op den kop en het perkament, zooals hij dit in zijn reisverhaal
beschreef.
R.W.R. JR.
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‘D E O O G S T ’ NAAR DE SCHILDERIJ VAN EMILY CLAUS
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Emile Claus
door Karel van de Woestijne.
Hij is opgestaan uit het bed als gedreven door eene onberedeneerde noodzakelijkheid,
als onder den drang van een natuurlijken plicht. Hij staat, in de zwoelte van de
slaap-zware kamer, met de huivering van een plots ontwaken als bij een onbekend,
maar zeer bewust bevel. Om hem heen wegen nog in nachtelijke wezenloosheid,
onverschillig als het ware en strak in eene levenlooze atmospheer, de meubelen. En
daar is de verzoeking, voor de ochtendstramme leden, van de nog lauwe
beddelakens.... Maar hij weet het: van uit den tuin, uit den kring der populieren die
ze scheidt, slieren weer samen met schoone bochten, verdichten tot dikke smooren,
liggen log en onroerbaar over de Leie de morgen-misten, gepakt om de oeverstruiken,
verijlend nauw om de kruinen der boomen, ten hemel toe die was-geel en gesloten,
vertoont nog de laatste ster als een veeg punt klaarte dat wegpinkt.... En hij aarzelt
niet meer: dáar roept hem de dagtaak; daar roept hem de Functie. - Hij kleedt zich
aan. Hij is buiten.
Een teuge eerst aan de lucht. Deze is zonder wind nog, klam, en dik. Zij bevangt
meer dan zij de longen verlicht. Zij bezoekt de kelders niet der borst, doorrilt ze niet
van de kilte die zindert aldra tot in de toppen der vingers, tot in de spannende kuiten.
Nachtstil, is ze nog niet aangeblazen door den adem des dags. Maar hem hindert dit
loome zwijgen niet; hij hapert niet in zijn weten. Want blijven onaangeroerd de
gewassen: reeds kriept een vogel, tot driemaal toe, eene zelfde ochtendvraag.

EMILE CLAUS.

Hij stapt over den wakken wegel, door 't lange geknars van het hek in zijn hengels,
- een eerste gerucht door den mensch gewekt, - naar de groote baan. Hij stapt als een
landman, met een diepen druk van de hakken, de knieën licht door-plooiend, voorover
het bovenlijf en de strevende schouders, speurend van oogen en neus. Hier zijn de
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misten lichter al. Saamgedoezeld nog in de verten en een dichte wijle over meerschen
en akkers, rafelen tot
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WILGEN.

flarden de stammen der dreef hun drijvende gedaanten. Reeds pletst wijd-open de
dauw uit het gebladerte, dat wast, in een malvige ijlte, door dunner gewordene,
flauw-blauwende, geel-berezene lucht. Stralen nog aan de sprieten gras de droppelen
niet gelijk zevenkleurige diamanten, reeds stijgt de neersche geur der ontwaakte
slootplanten aan den wegrand. En dieper ontsluiten zich de longen.
Blind en toe zijn de gevels der huizen, om wier bewegenloos dak weegt nog de
kappe van smoor. Het zijn kroegen en huizen van kleine lieden. Maar in de hofsteden
is de dag ontwaakt met de hanen. De deuren staan open op paarse donkerte. Door
het doorschijnende waas der opalige doomen, die van melkige glanzen omdoezelt
het duistere loover en de massieve kleur der gebouwen, blauwen gaat in den damp
van den gistenden mesthoop, en weer samen pakt, grauwer en dikker, daar waar men
raadt de nadere Leie, waggelt bleek een driehoek van eenden; snelt de gestalte, vlug
en dof-grijs, van een meid met geruchtige akers; wipt plots de verrassing van een
zeer zwarten merel. Zacht beurelen de koeien in den gesloten stal. Een hamerken
klinkt als een gebarsten bel op een zeisen.
Nu is - men weet niet op welk oogenblik - 't gezwets en gekwetter ontwaakt, fel
als een gevecht, van de kleine vogelen. Het is een scherp gesnater, geen zang nog.
Het is of de aangekondigde dag ze had overrompeld. Een streuveling van verschrikten
klank die uitschiet soms in geschetter, zwijgt soms opeens in verwachting, herneemt
dan verwoed op één schrille stem. De takken bewegen ervan. Soms ontruischt het
gebladerte een uitwaaiering van reppende vler-
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HET OUDE HEKKEN (JANUARI).

ken. En dan wordt alles plots zeer stil.
De Man, die in 't eerste ochtend-uur uitging, is thans niet alleen meer op de baan.
Loom, met een stap voor heel hun leven, een stap als den tijdmeter van hun leven,
gaan hem arbeiders voorbij, groeten gelijk zij een vriend groeten en zeggen een wijs
woord over den komenden dag. Het is oogsttijd. Als zij voorbij zijn, vervaagt hunne
gedaante gauw in den nevel. Maar hoog op hun schouders flitst bij scheuten koud
licht nu en dan het allaam, waarmede zij het graan pikken. Over de gracht, die den
weg begrenst, liggen hier en daar ten kante 't gevouwen vest, de blikken pulle, de
eetzak, het aanbeeldje, de kleine hamer, de steenen pijp: daar zijn ze in 't diepe koren
aan 't werk. En zinder-zingend zoeven de zeisen door de aren, waarvan bij garven
vallen de wegende trossen granen, uit den smoor die ze houdt omwikkeld. Want nog
is hij dik over de akkers, van wege het water.
Want het water der Leie buigt in hier, naar den weg toe. Achter een rote knotwilgen
en een zompig-puntmeerschje neigt het naar de kasseide: en de mist, die, verijld en
verwaasd in de hoeven, waar ontwaakten menschen en dieren, volgt in een sluier-bocht
de trage strooming, volgt de strooming op gelijk-gehoudene hoogte, zoodat men zeer
goed het tin-kleurige water ziet, berimpeld nauwelijks, tusschen de lemmeren van
het oever-lisch, waar reepen smoor aan haperen, aan den naakten, natten voet der
zwarte wilgen. Maar beter ziet men, tusschen het doffe, stoffig zilver van het smalle
geblaert, dat ritselt nu en dan onder
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een ongevoelde adem en breeder: de hemel. Waar aan de overleische weiden geen
boomen de nevelen doorwoelen, scheiden, scheuren, tot pluis doorwarren hun watten,
is vlakker de lucht en klaarder over hunne gepakte deken. Hij is geel, de lucht, als
stil-glanzend ivoor, blauwer naar 't Westen en als nachtelijk nog, rozig reeds en teeder
safranig in 't Oosten. Hij welft niet meer naar een zenith: hij is effen en egaal en een
gespannen gordijn, mat en glansloos als linnen. Hij is onroerend; hij rust; maar hij
wacht. En bij zulke lucht is men niet verwonderd, dat zeer dichtbij maar ongezien,
een wielewaal, zuiver en zoet, zijn ‘pipapiliauw’ zingt als een uitnoodiging; natuurlijke
versiering, als 't ware, van dezen eersten hemel, deze eerste zang....
Eenige stappen verder, en de Man verlaat de groote baan voor een linkeren zijweg.
Mede verlaat hij het dorp, dat Astene heet, en is te Deurle. Door de aarde, die mul
is en zacht en lichtelijk vochtig over de dunne oppervlakte, gaat hij een slapende
straat door waar rinkinkt alleen, in heldere bonzen klank, de smidse. Hij nadert de
donkerte der boschjes en 't wemelend recht- op rijzen der schubbige lorke-stammen.
Een zware, koppige harsgeur, klam en dik, slaat zijn kleeren aan en zijn gelaat; zinkt
lomp en kil in zijn borst. Hij loopt langs het smalle pad, tusschen het brokkelige talud
aan beide zijden, waar uit het roodgele zand de kronkelende wortelen kruipen en
zoeken, beplakt met grijs korstmos, tusschen het ronde hol der konijnen-pijpen. Een
gaai scheurt de stilte met gekrijsch. Een roefeling van vleugels doet ritselen de hooge,
stugge kruinen, en lam bewegen haar hulsel van mist. Beneden is diep-donker het
mos en het dunne gras, waarboven ontrollen de varens. Men ziet, ineens, veel
paddestoelen. Dáar huist als een doove veiligheid zonder licht of lucht.
De weg wordt smaller, en kromt. De Man komt in een dichten schemer. Tusschen
dorens en distels, heikruid en ganst, onder de lage bogen der hazelaars en 't roode
gebladerte van eik- en beukenstruikjes, klimt hij het duister door, het wegelken langs,
dat hooger steeds zijn ronde reis beschrijft. En plots staat hij, zonder overgang haast
uit den nacht van het warrig-dichte kreupel-hout, in den open hemel, boven op den
molenheuvel.
Hij weet ineens, dat iets gebeuren gaat. Hij ziet naar beneden. Onder hem en het
dellend vlak dat ruig is van borstelige kruiden en donkerder wordt naar het uit het
mistige plein naar hem stijgt, ligt als een vizioen, in vizioenen-wazigheid, het nog
niet gewekte dorp, gestrooid over de oneindelijkheid der weiden, als het laag gebloei,
in dof-tanige kleuren, van onroerende planten op een dampig vijvervlak vol
eendenkroos. Hier boven echter is eene vrijheid wakker geworden, in een lucht, die
al gezuiverd is. Aan zijn rechterhand priemt paarsbruin en stevig vierkant de kerk
haar spitsen toren den nevel door, en boven aan de spille gaat al glanzen de weerhaan.
Lager in de klampe smooren, is het de boomgaard van de pastorie, die de over-sluierde
domen, in zachte schijning, zijner schoon-ronde ooftboomen toont. En van daar uit
de grillige reke der nog mist-bleeke daken van de dorpsstraat, waar de gevelkens en
duistere deurkens, waar de weg-steenen hingen nog bewegenloos in de doezeling
van den morgenschemer.... Erover heen zijn het de weiden. Gelijk een oneindige zee
van opaal, waar groenige schijnen als de woeling van diepere stroomingen vermoeden
doen, liggen ze zonder roering in minder-dicht geworden dampen. Niets scheidt ze
van den wit-ondoorschijnenden hemel, waar steeds nog aarzelt het licht, dan, heel
ver, eene lengerhand-zichtbaar wordende lijn van boschjes, een hooge laan, het park
van een kasteel: een lange, blauwende golflijn. Zij versmelten, de weiden, met den
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hemel haast; zij vormen er als een groote, welvende paarlemoeren schaal mee, die
blanker omhoog, in diepere toonen naar onder neigt en strekt.... Maar
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ongezien-traag en verrassend plots als een verschijning, is als een overgroot zilverstuk
een witte zonneschijf het dun-doomige hemelvlak doorschijnen komen. Dieper wordt
nu het paars der daken. De Man ziet opzij: de ribben van den kerktoren, het kerke-dak,
't hooge ogief der vensters gingen hard-lijnig staan. Er komt een roering in de zee
der weiden. De smooren in de lage staat gaan aan het deinen en rijzen, samen geslagen
op hooge der vensterrichels. Van af zijn heuvel, waar thans het grillig gewarrel van
braamstruiken en peerdezurkel, bereklauw en brem in duidelijker teekening meer en
meer klaart op een grond van fellere verwe, kan hij aldra, de Man, onder de hangende
slierten der thans rafelende nevelen, de straat-steenen tellen. Duidelijk worden
bijzonderheden, aan koperen deurappels, blinkend bemerkbaar. De mist, niet
verdwenen, gaat in traagzame reepen te niet....

SEPTEMBER DAUW.

Tot plots een eerste zonne-straal in een striem het vlak der weide dwars doorschiet
en door-scheurt, de mistige schemer scheidt, en als een fonkelende spiegel van
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DE BLAUWE BANK.

gelend metaal de Leie ontdekt, blauw vanuit een krommende verte naar den fellen
blank van den dichten bocht waar het veer is, tot waar ze heen-neigt tusschen de
boomen naar Leerne-brug toe: ader der streek, wakker slaande ader die, na den
nachtdood en den dommel van vóor 't ontwaken, haar weer met kalm-blijden ijver
als met rustig-werkzaam bloed zal door-vloeien. En het wordt een verrukking, als
dieper en dieper het melkig opaal verkeert thans in doorschijnend smaragd, draalt
hier nog van daar in beril-kleur, maar zuigt de eerste, neersche zon, verzadigt van
zon zijn aarzelende dampen-draling, laat smeltend verwazen ze in zon en bezijpen
dat duizendvoudige tinteling de hooge pluimen van 't gras, de bloemen, de scheden,
de platte bladeren, de schermen van de oevergewassen, en de verschieten kleedt met
eene soms flitsende paarsheid. En daar zijn één voor één, heffend de loome hoofden,
de koeien in te zien geworden, kouwend in 't ijle hun kwijlende mond, diep aemend
het log-liggende lijf onder den dekkenden baal-zak, - de koeien, één voor één, als
reusachtige bloeisels.... En ook 't dorp gaat aan 't leven. Geniepig kucht het gebarsten
deur-schelletje van 's kosters winkeliers-gedoetje. Hij treedt buiten; zet, huiverend
uit ochtend-gewoonte, zijn schouders hoog en zijn kraag recht. En zie, daar klinkt
in den Man zijn ooren, zingt hol in zijn hoofd als een zeer vreugdig geluk, de
trillend-gewekte klok, na een eerste zindering rond aan het bonzen. 't Is ochtend nu,
voor ieder. En thans komt ook beweging. Een gele hond doet luchtig en zonder haast
zijn morgen-wandelingetje. Nu zijn het de zwarte mantels der kwezelkens voor de
eerste mis. En ook meneer de pastor komt buiten....
Maar de Man, hij, kijkt naar de weiden en hunne zuiverheid. Onzeglijk vlug is de
orbe der zon door het dunne blank-matte hemel-stramien gedrongen; zienlijk haast
en met de oogen te volgen, rijst ze, rijper, voller, gezwollen van licht; zaait weemlende
bollen over 't gewasschen azuur waar 't schemer-rag verijlde; schiet geen eenzame
stralen meer, schiet geen bondelen licht meer op velden van schaduw, maar is de
opene deur van het licht, laat vloeien het jeugdige licht over 't diepe groen, laat
kabbelen het licht over de ochtend-huiverige Leie. Zij schettert nog niet; zij orgelt
niet als ten vroom-stillen middag: zij toont het rozig gelaat der ontwaking, het
argeloos-lachend gelaat van het eerste dag-uur. En van háar lachen de weiden.
Van alle nacht-misten gekeerd, blinkt thans dezer veiheid, malsch en diep, met de
egale glanzing van effen glazuur. Zacht der Leie ontglooid, schuiven ze rechte de
verten tegen, oneindig ver naar de verschieten, zonder éen deining des gronds, in de
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open-geteekenden schoot der rivier die ze cierlijk omcirkelt in zilver. Egaal bestikt
met teedere kruiden, daar waar hun rand
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naar de wateren neigt, bieden ze 't oog, in hun diepere reis, nog de glijding alleen
van hun glanzende vlakte, bevlekt met het luie vee. Gedrenkt zijn ze van neerschheid,
van zoele vochtigheid; en waar ze de ronde lijn der horizonnen genaken, ontdoomt
ze een nieuwe damp, schooner dan chalcedonen. Zoo dijzen ze diep en ver naar de
verschieten, beschoten, hier en daar, door een lorke-boschje dat de beminnelijke
geheimen houdt van zijn ondoordringbare dichtheid; doorsneden door een
plots-gestaakte baan van bolle kruinen; bericheld door de flitsen van parallele slooten
die loopen samen in een ongezien middenpunt; tot waar ze naderen de innige
bewogenheid van een park, van hooge en lagere boomen die donker zijn, duister
groen en paars in de wazige wijle van malve verdoezeling die ze oversluiert, waar
midden-in rijst, de laagte der muren in smooren, maar fijn geteekend daar boven hun
vensters, de rozige ontwaking van het Kasteel.... Zoo strekken, oneindig, de nobele
weiden onder het oog van den Man, en haar maagdelijkheid beweegt hem als ware
hij-zelve maagd. En hier rust hij, en staart, hier hoog op zijn heuvel. En het gewekte
geronk, viervoudig, der molen-wieken, noch de wijze bevelen des mulders storen in
hem de edenische geneuchten die de onschuldig-schoone ochtend verbeeldt in zijn
droomend bewustzijn....
Forscher echter rijzen de uren. Een fellere zon veegt de einders zuiver. De dag
staat overeind in zijn volle sterkte, in zijne vaste, zekere rusting. De dag is werkdadig..
De Man staakt zijn gepeins. Hij staat op, daalt de kets-baan af langs waar de paarden

ZONNIGE DAG (FEBRUARI).

het graan aandragen en wegvoeren het meel. Thans wandelt hij tusschen korenvelden.
Gebogen over de omriemde leest en den ingedeukten buik; scherrelings en wijd
de verstandige stap; laag aan de hangende armen de gezwollen, aêr-zware handen
waar bewegen de greep van den haak en de slag van de pikke, gaan de
noest-arbeidende mannen, nijdig als een roode kogel het hoofd vóor het bovenlijf
uit dat beukt door de zwoelte der aren heen, die liggen, log, van de eigen
graan-zwaarte, de zomer-hitte en de slagende onweders. Bereisd van blanke glanzen,
die schaduwen in de aanrollende en deinzende deining en onder een hemel, die
gloeien gaat en wolken vergadert, verzinkt de kleur hunner onrustige oppervlakte
naar 't al maar dichter zeegroen toe van 't aaneengelegerde stroo, waaraan wast de
tengere groei der malvig-schoone vitse en vlekt de neerschte der grassen. Een laatste
papaver schatert. Er kwettert, verschrikt, een nest van patrijzen. En de mannen gaan
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in koppige reke, de lompe klompen brekend de stekende stoppels, stralend de
voorarmen van blank vleesch, de donkere kop blinkend en druipend van zweet. Soms
recht een gestalte de naakte gebronsde borst, blinkend
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alboven als een dubbel rondas, hollend duister den buik toe alonder. Een geule kille
koffie stilt den dorst. En dan breekt weer de gestalte in twee, en zindert de zeis....
De stilte wordt bangend oneindig, waar zoeft de slag van het nijvere allaam als 't
gezwoeg van een angstigen adem. En gaat een geklingel zingen van 't zethamerken
op 't lemmer der pikke, dan is het als het geklep van een onbeholpen nood-klokje.
Want daarboven gaêren, den middag toe, de dreigende donder-torens. Op de
logpuilende buiken der onderste, lood-blauwe wolken, heft een klaardere massa,
beglansd van gestarde klaarte; steigt ten top een dubbele heuveling van kimmen, die
klaar nog zijn als sneeuw in de zon. Maar zij tassen zich, lengerhande, als natte wol;
nieuwe wolk-bollen gaan wegen op de eerste; er komt gebots dat deuken duwt in
den vorm-slappen, deeg-gelijken boel. De lucht dreigt als een muur te worden van
gestapelde balen katoen. Maar de druk scheidt weer de menigte der fletse
wolk-rompen; nieuwe en hellere ballen damp kruipen ten top en stichten nieuwe
torens. En het gaat zóo vlug en zóo traag, dat men niet ziet hoe het gaat. Daarachter
is de lucht zoo blauw, dat men het nooit had gedacht. En de kalmte is onverbiddelijk.
Nu zijn de wegels tusschen het koren mul en heet als het schelpen-stof van
zomersche zee-duinen. Een hitte golft aan en toe uit de granen. Het is of een nieuwe
dracht van stuif-meel draalt over de dikke aren en grijpt naar den adem van uw keel.
Musschen flodderen, vlerken open, in 't zand van de baan. Sommige vogelen klagen
bij lange tusschenpoozen. Een rechte, ijle rook ontrijst het schouwken der lage huisjes.
't Gaat middag worden en laveie....
Ook de Man neemt rust nu. Hij gaat tusschen de hagen, die schaduw leggen over
't schamel gebloemt der bepalende grachten, die de boomgaarden scheiden van den
weg. Daar gaat hij zitten, ergens, en eet. En dan komt een warmte in zijne beenen,
een droom in zijn hoofd. Hij heeft het gevoel eener zoete bewusteloosheid. En hij
slaapt niet, maar leeft van de bewegenlooze noenstonde.
Als hij de oogen weer open doet, en een snuivende frischheid blaast in zijn neus,
dan staat hij op en zet zijn weg voort. Een nieuw en blijder leven heeft de rust
doorademd. Ten hemele heeft een onhoorbare windvleug de wolken uiteen-gewaaid,
die slieren nog alleen in vlokken van paarsende watten. De lucht is van teeder-guldene
blauwheid. Onder de kromme boomen der boomgaarden, die elk op hun grassig
heuvelken, een wemelenden schaduw leggen over den wissel-kleurigen rusch,
ontwaken, hoofd-rechtend, de knechts en de maarten. En een geeuw doet ze weer
denken aan het zomerwerk.... De Man gaat verder, tusschen de meerschen thans en
de slooten, waar geurt het vingerhoedkruid, bitter. Het karrespoor wordt drassig.
Weer is hij aan de Leie.
De Man is heel alleen met de Leie, en zijne kalmte met hare kalmte. Reeds is alle
wind-adem heen. Groot en eenzaam gaat hij langs stukken roodende haver, langs
den malven bloei van aardappelvelden, langs 't blinkend gewas der beeten. Zijn stap
draalt. Hij laat zijne aandacht haperen aan het bloemken der plante ooievaars-bek,
aan 't harig blad van een struikje meente, aan een gouden vlieg die een gras-halmpje
opkruipt. Hij volgt een haastigen tocht van mieren; tot de plotse plomp van een
kikvorsch zijn vorige gedachten afleidt. Het wegelken is smal en walmt gouden zand
op. De rust is zoo groot, dat men ze eeuwig zou wanen. De vrede is zoo oneindig,
dat alle wereldsche bekommernis onmogelijk wordt en geene werkelijkheid nog leeft
dan die van bloempjes en van kevertjes, onbewust van hun eindelooze beteekenis.
Want hier vergaat men in sereen vergeten van duur en van ruimte. Zonder dat een
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zorge er u om store, hebt gij deel in de onbe perkte en onbewogene, in de gestadige
en
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gewetenlooze werking der natuur. Te niet alle persoonlijkheid, gaat ge ongeweten
deelen in de groote onbesefte Daad. Gij zijt als dit keitje, als deze zwaluw, als deze
kruipende padde, als de zon. Omdat ge alleen maar gaat langs die wegeltjes zonder
denken aan vroeger leed of 't gewin van morgen, aan 't oefenen van uw wil of 't
voldoen van uw verlangen, zijt ge geworden de spiegel der eeuwigheid en moogt ge
beleven de oneindige en altijd afwisselende vreugde, die de bloem u geeft van het
plantje ooievaars-bek en dit goud-vliegje op een halmpje. Gij hebt de onschuld van
wie zijn plicht mag doen zonder het te weten. Gij gaat maar langs dit wegeltje en
laat waren door uw onverstarde gedachte de keerende gestalte uwer fantasie. Gij
voelt zelfs nauwelijks dat een zoete emotie u beweegt, niet meer dan ge u zelf weet
te kijken naar dezen vlinder, naar deze rijke water-lelie, naar 't rillen van dit
katte-staartje. Gij gaat maar; of zonder reden blijft ge staan.

OCTOBERMORGEN.

De Man gaat maar, drentelend. En dan blijft hij staan. Nu voelt hij de stilte om
hem heen gebogen gelijk een groote brooze stolp van heel dun kristal.
Ademloos-onbewogen, zou ze trillend rillen onder het
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WINTER AAN LEIJE.

minste windje. Maar geen windje zal storen hare teedere en grootsche, hare gevoelige
en egale schoonheid. Zij welft aan alle ronde zijden uit een zenith, daar de zon staat
als een fonkelend rad waar niemand de geweldige wieling van beseffen kan. Ze is
effen, de stilte, van een dicht-geweven licht, dat nauwelijks beeft; een stellig licht,
dat na een uur folterend oppermachtig te zijn geweest, - en toen sliepen de menschen
- reeds rustend wordt en mild. De spettering is getaand van woest-schietende stralen.
Zij vloeien al ineen tot een gelere onroerende glanzing, tot een doorschijnend waas
over den blauwen hemel. En daarom is de stilte machtig nog en reeds liefelijk.
De Man staat stil, en hij ziet naar de Leie. Lui en zonder bewegen hangt in haar
wateren de klare blankheid van hetzelfde licht. Van aan den Wester-einder tot waar
in 't Oosten een kromming de beide boorden gaert, staat in den onroerenden vaart,
bij wisseling der vormen en schakeering van de kleur, de inbuigende over-Leische
oever gespiegeld. Een sinueuze lijn van blauwend zilveren elzen-gestruik breekt op
de diepere en opene verwe van een traag-glooiende zode, ontrezen, dichterbij, van
machtige en eenzame kastanjelaars, van troppelkens zinderende berken, van felle
groepen geraniums. Een rechte, wit-blinkende gevel rijst aan den dag op een
achtergrond van brons-roode beuken. Het gras is uitgesleten tot een wegelken, dat
uitloopt op een schuitje. Het is een nobel zomerhuis, stil en loos van alle leven in
den rustigen namiddag.... Op hoogeren barm draagt verder een boomgaard zijne
kreupele appelaars, waar, in het loover, blank staan en mat de groeiende vruchten.
Roerende koeien, nek-gebogen, vlekken den schaduw-berezen rusch. Een grazend
paard blinkt vurig. 't Blauw schort is heerlijk van twee vlas-blonde kinderkens die
spelen en die onhoorbaar zijn.... Daarna staan twee overhooge Canada-populieren
dicht bij het water. En dan zijn het, in schuinte naar de oostelijke kromming toe, wier
tinten wazend verbleeken, de stoffige groen-grijze hazelaars, de taaie oprechting der
elzen teenen, een knot-wilgje, en de spichtige uitvingering van riet.
En zulke teekening weer-spiegelt de Leie, gebroken waar, naar 't Westen toe, een
te fellen glans der zon ze belegt met niet weerkaatsend zilver dat geelt, maar in
diepere schoonheid en edeler vertoon, waar ze ongerept en zonder éen verroeren
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verdraagt de beelden en gedaanten der boomen op 't vluchtend gewas der
oever-kruiden en achter de forschere gestalte der dichte water-planten, waar deze
haar bevolken. Zacht gevout als 't ware rijst ze aldus den andere oever tegen, waar
de Man staat. Deze ziet de matte wittigheid der groote bladeren van de water-lelies,
die 't midden van de vloed becieren met hun melkige vleesigheid,
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en waarvan hij de lange stengels weg-slingeren ziet onder de schaars-doorschijnende
vlakte. Dichter aan hem wordt blauwer het water en zou men zeggen wezenlijker.
Dit is de woning, in 't kroezig gefoefel der wakke kruiden en brokkelige aard-klompen,
van nijverig-levende diertjes, van schrijverkens en vliegjes, van kikkers en
plots-bovengekomen vischjes. Hier ontwaakt ten avond de zwerm der zingende
muggen. Zeven-kleurig tintelt het net er, tusschen gebogen grassen, van de water-spin.
Hier glibberen de zwartige slakken tusschen het matgroene eende-kroos, het spichtige
pijlkruid, het blad van plompe en plane; tusschen munte en murik; tusschen de
zweerden van 't lisch en de hooge trossen van 't vingerhoed-kruid; tusschen de fragiele
stengel der katte-staarten en de rillende ombellen der dollekervel; is al 't wriemelend
leven gegaêrd van den namiddag. Daarachter aan, de schoone en roerlooze Leie, en
deze zachte statigheid van den over-Leischen beemd....
En traag gaat de Man thans verder. Hij is te Sinte Martens-Laethem thans. De
Ooster-bocht der rivier voorbij, ziet hij, aan een reeds stillere lucht, die gulden taant,
gesteld, in de dichtheid van boomen, achter de lage daling der daken eener hoeve,
de gestuikte toren van de kerk, schalie-blauw op dat groen, dat ros, dat grijs: een
heele gezelligheid na de eenzelvige grootheid van het landschap. En uit de subtiele
stilte treedt de Man thans een vriendelijk menschen gedoe tegen. De hoeve, die tot
in de Leie zinkt, is levend van meiden en dieren. Er kraalt een heldere lach los bij
hollen achter een snorkend zwijn. In het koele hol der

'T GESLOTEN HUIS.

open keuken klept het metalen gerei. Paarden-hoeven ketsen op de keien van den
stal, waar de ‘Juto!’ klinkt, en het vloeken van een knecht. Kwakend spoedt zich de
waggel-reke der eenden uit de even-kletsende Leie, naar 't ‘Goele, goele, goele!’ toe
der bazinne die 't graan uitgooit en de hagelende korrels voor de vechtende en
kakelende kippen. Er is weldoende bedrijvigheid die veerkracht wekt in de schouderen
van den Man. En hij is blijde als iemand, die onverwachts een vriend ontmoet.
Hij slaat tusschen de huizen, de noodende herbergjes, 't genoeglijk gegroet der
bewoners, de kerk-hoek om. Voorbij den grauwen kerkhof-muur, dien de vette
donder-blaren bewonen en aan wiens voet ganzerik, kamille en malve tiert, ziet en
volgt hij éen wijle nog eene thans lichtere Leie. Tusschen de schrale, geschraagde
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perelaarkens in van een boomgaardeken waar blaat aan haar staak eene geit, langs
de bleeke reuze-koolen van een smal moestuintje voorbij, gaat hij aan de lage hagen
van doorn, blinkende hulst, of ribbig hazel-blad, en ziet, over het water en den
naar-voren geneigden boezem die 't beschrijft, aan de eindelooze weiden
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't vee en de dravende twinters.... In zijn ponte, onder de schaduw van 't hellende
vlierken, naast zijn huisje, zit een baardige visscher en verstelt zijn netten, die een
galmenden goeden-dag wenscht. Er is een kleine opwinding, een nieuwe trilling van
leven gekomen. Op de breedere baan - want de Man gaat thans weer tusschen de
velden - djokken hooge wagens voorbij. Hier staat het koren al gestuikt en 't groot
gebarend bedrijf is aan van oppers, die worden gebouwd en de karren die worden
geladen. Vrouwen, onder de blauw-katoenen kappe het rood-donkere gezicht, breken
de rechte reken der garven, dragen op den baal-doeken buik de hooge bundels aren
aan. De mannen hanteeren den dubbelflitsenden riek aan de bloote, bleeke armen.
Er is gegichel en geroep, dat zwijgt als de Man voorbij gaat. De na-middag is frisscher.
De zon gaat zich deelen weer in 't spelen van duizend zwermende stralen, die breken,
zich scheiden, gaan rusten en verloren loopen. Het Westen gaat weldra gulden staan
als groen mat goud.
Weer rijst in de verte, binnen zijn wacht van boomen, een kerke-torenken: Afsnee.
De witte weg is recht, hard en lichtend. Dit gaf dorst en moeheid. Maar een lusthuis
is daar, weer aan de her-gevondene Leie, en biedt koelen dronk. De Man kent blijde
rust en laving; zijne oogen volgen gevallig de ranke zeil-booten, die talrijk 't water
bescheren als meeuwen. Want een mild tochtje heeft zich in den hemel opgerecht,
en blaast uit het Oosten, en houdt aan.
Zilverend is thans het blauw van de lucht, want zijn de dagen niet kortende reeds
als geborgen worden de granen?.... De Man recht zich op. Langs den grooten steenweg
op Kortrijk zal hij weer den thuis en het dages-einde bereiken....
Hier staat de dubbele rij der beuken hoog en dicht, die, uit de rechte schacht en
de duister-zilveren bast der stammen, heffen een net van takken die beteekenen de
zijdelingsche huizen-glanzing met blauwe schaduwspelen, en een kruin van gebladert
dat boomen lichtdoorlaat en bespikkelt de paarse weg met ronde schijven roerende
zon. De Man heeft een verige gang thans: de weg is lang nog, en dat hij bevolkt is
met karren en fietsen en volk dat te voet gaat maakt hem aangenaam en gezellig.
Vele merels zingen, bedaard-verhalend, in het loover. Honden jaag-balgen aan
wagentjes, en snorren met hangende tong voorbij. Twee koeien beurelen die, op 't
ongewone uur, naar huis al keeren. En meneer de dokter ratelt met kletsende zweep
voorbij in zijn sjeeze. Dit is, met zijn koppig ezeltje aan 't grauw en
piepend-wiel-getrek, de man met het lijnwaad. De doove bakker komt aan op 't
sukkelen van zijn blind en geel schimmeltje. En dat is de belle die nadert, van de
luizige vrouw die mosterd verkoopt en petrol.... De Man gaat maar, groetend en
antwoordend op de gezegdens van dat schoone weêr. Mét lengen hem tegen de lagere
schaduwen der boomstammen. De straat toont thans geen schijven zonne-vergooiing
meer, maar poeiert geel en roodend. Al de schoone geluiden krijgen een eigen en
onvermengden klank. Of de dag al ten einde was komen de ambachts-lui - de slachter
en de mande-maker, de kleer-maker en de schoen-lapper - aan hun deur hun pijpe
rooken. Alleen in de smidse gaat het gerinkink al drukker en blijder. En de brouwer
rookt gewichtig, in zijn koetspoort, een sigaar....
Rood nu ligt de beurtelingsche richel klaarte tusschen de uitgelengde schaduwstraat
die de boomen leggen over den grond. Aan beide zijden der kasseide gaan vervalen
en effen blinken de huis-gevels, maar die worden boven rozig als de kleur der perzik.
Ziet men den hemel toe: deze is safranig en zonder bewogen gewolk. Slechts heel
aan 't einde een driedubbele balk van purper-bezoomd violet, dat aldoor maar gaat
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zwarten. En ook het stof-opwalmen van den weg gaat purperen, waar de slingerende
stoet der hoofde-neigende koeien
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romp aan romp uit heft die gouden is omlijnd....

HET VELD NA DEN OOGST.

De Man nadert, tusschen hof-steên, zomer-huizen en de meêwarige schoonheid
van arme-menschen-woningen, het piepende hek van dezen ochtend tegen, die
allereerst vandaag het zwijgen heeft gestoord. Hij talmt vóór hij binnengaat: als tot
welkom duikt, uit een gaatje der haag, een zonnestraalken fel en vlug de gracht in;
speelt om een sprietje gras; zoent, overaait de nietige sloot-gewassen; kruipt door
den dichten groei van den oever-rusch naar hem toe; schiet aan zijn broek zijn wezen
tegen. De Man monkelt: hij gevoelt dat hij zich thuis mag voelen.... Het hek kriept:
vóor hem staat in éen laaie de roode beuk, cieraad van zijn tuin. Door-priemd van
hare hardste pijlen; beschampt, beschetterd, hard-nekkig beschoten van haar heftigste
licht; nijdig bekaatst en beketst, gloeit hij onder de laatste koppigheid eener zon die,
als bezeten van helsche krachten, niet sterven wil, en breekt in den schitter van
scherven, en broeit in een koken van lood, óm, ín, rónd den reuzigen stam heen die
staat in de onroerbaarheid van een geweldig-verdragenden martelaar. Zijn stam, hij
is een staf, is een stevig-gestuikte zuile van vuur die brandt van binnen, die uitstraalt
een gloed ongenadig. En daar-boven beeft het loover van zinderende sprankels, van
duizenden gensters uitzwermend metaal. En eronder is de schaduw heftiger van licht
in zijn donkerte, van dieperen gloed in zijn zwartheid, dan 't bonte tapijt der
oost-indische kers dat den tuin
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voortzet; van oranje en roode vlekken wonder bewijlt den avond-tuin; scheidt, in een
vaste en bezonken kleuren-harmonie waar het glazuren groen van de zode helder
nog is onder een halve kreits van populieren, waar-achter blankt, in 't gulden rag van
een weiger-rijzenden damp, een sluier van nieuwen damp alover de Leie....
En rijzen zou in den Man een dankbare ontroering, wekte de Leie-zelf, van geklets
en den helmenden slag van een zweep, en den zang oneindig van koeiers, zijne
glimlachende aandacht. Hij nadert den boord waar reeds bleekt het eerste bloeisel
der asters. De rivier zwoegt, slaat, roert en rumoert: het zijn de koeien die
overzwemmen.... Van uit hun bak roepen de jongens: ‘Blesse, Blare, jute, ho!’ De
stuurboom heft uit den vloed, perelen-druipend, dreigt een beest dat afdwaalt of
afwijkt, maar weêr den kop recht en de hoornen die zijn een lyra ten duistrenden
hemel. Het is een gestoot van rompen, een gestrompel van pooten, en 't lastig heffen
der druipende muilen. Maar eindelijk zijn over de beesten, en de stilte rijst als een
muur.
De Man ziet de hemel, waar Vesper ontwaakt is. Hij zeeft, de hemel, door de zijde
van 't nauw-doorzegene nacht-blauw, een laatste korreling van goud. En oneindig
stijgt hij de Leie te boven, de Leie die de sluiers al draagt voor den slaap. De
oevergewassen worden van droevere zoetheid.... En de Man kijkt zijn huis tegen,
dat paars is, vierkant, en stil. Venster aan venster, éen voor éen krijgt een licht dat
egaal verdoezelt achter gordijnen. Het is de noodiging tot het avond-maal, de brieven
van vrienden, een boek, en de gezellige aandacht der vertrouwelijke meubelen.... De
Man zal binnen gaan.... Maar twee stemmen zeggen, in onderscheiden gonzing, een
zoeten ‘Goeden Avond.’ Hij keert zich om: schrompel leiden deze arme lieden hun
bleeke geit naar hun stulpe ginds. Hij groet terug, en blijft toezien. Hij hoort nog een
‘Toe, mijn beeste’.... Nu is het avond gehéél....
De Man gaat binnen, en hij zal kennen de rust.
Maar morgen wandelt hij weêr. Hij zal zijn geheele leven wandelen....
***
Deze Man, die ik heb laten wandelen heel den langen zomer-dag door van zijn
schoone streek, die de mijne is; deze die, wilde ik een beeld maar geven, eenigszins,
van zijn werk en de geliefde zorg van zijn leven, moest beschreven staan in al de
uren van 't geheele Vlaamsche jaar, de Leie-kouters langs in het dagelijks-wisselend
kleed der vier Vlaamsche seizoenen; deze, waar ik niet beter van vertellen kon, wiens
werk ik niet beter kon oproepen dan door hem te toonen als een dankbaren meester,
als een ijvervollen knecht van het land dat hij beheerscht, dat hij dient, maar dat hij
bemint vooral, en wiens liefde zingt met een schoonheid die mijn hart doet kloppen:
deze Man is Emile Claus. Ik teekende hem, ik tráchtte hem te teekenen, ik had hem
wíllen teekenen als een deel der Vlaamsche natuur, als een spontane natuur-uiting,
als eene Vlaamsche natuur-krácht, zooals ook Streuvels dat is, zooals Peter Benoit
dat was, zooals het Guido Gezelle beliefde te zijn, toen hij, oud geworden en gelaten,
deemoedig en getroost als wie weet dat de Hoogste Vreugden hem spoedig ten deele
zullen zijn, de groot-menschelijke passie van dertig jaren vroeger, en die hij in lange
tijden zwijgens een bedwingend meester was geworden, had laten verweeken onder
de aandoening die hetzelfde Leie-land hem gaf, en zich tevreden stelde met de glorie,
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de grootste dichter van zijn volk te zijn, hij die naast de grootsten der geheele Wereld
uit had kunnen blinken.
Ja, dít is Claus voor ons, mét Stijn Streuvels, mét Peter Benoit, mét den Gezelle
van het ‘Rijmsnoer’: eene symbolische verpersoonlijking van Vlaanderen, éene der
spiegels waar Vlaanderen zich steeds in erkennen zal, éene dier zóó zuiver-sterke,
dier
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zóó gezonde, dier zóó blijde en rustige krachten van ons land, dat zij Vlaanderen,
dat zij heel hun volk vertrouwen inboezemen in de eigen toekomst, en door hunne
fijnheid, door de hoogte hunner kunst, ons die toekomst voorbereiden schooner en
rijker, dan wie ooit voor het kwart eener eeuw hier te lande had durven droomen en
hopen.
In geen enkel land misschien, dan daar allicht waar een zelfde strijd wordt
gevochten, heeft de kunst eene even-hooge ethische beteekenis, eene even-beslissende
praktische waarde als hier in Vlaanderen. Niet alle onze kunstenaars mogen daar aan
medearbeiden en ik onderschat allerminst dezen, waarvan het werk, vanwege
individueele neigingen, persoonlijke kultuur of andere bekommernis, geen deel heeft
in deze opleidende taak, dan in een later-gelegen toekomst. Maar zij die, zonder
voorbereiding als het ware, zonder schijnbare opleiding, zonder zichtbare beijvering
en, zou men zeggen, haast onbewust ontstaan uit de moeder-grond, ineens verschijnen
als een beeld van hun land, zóo verrassend-echt en tevens zóó overweldigind schoon,
dat ieder er zich onmiddellijk en gretig, met liefde en met bewondering, met
dankbaarheid en met trots in erkent: hoe zouden zij, buiten alle innerlijke
waarde-schatting van hun arbeid, buiten alle vergelijkende schoonheids-waardeering
om, ons, Vlamingen, die beseffen wat hunne opheffende beteekenis voor het heden
en de toekomst is, niet het allerliefste wezen?...
En onder dezen is Claus eene der eersten. Hij is het om redenen, die zijne bijzondere
gedaante als Vlaamsch ‘representative man’ uitleggen en bepalen. Deze redenen, en
de gevolgen ervan, heb ik op te zoeken en vast te stellen, beknoptelijk, wil dit korte
opstel de aangave in zich bevatten, van wat een vollediger beeld vertoonen zou.
***

HOOITIJD.

Claus is eerst en vooral, - en gij vindt het eenigszins naïef dat ik dit van een schilder
getuige, - naar zijne natuur een visuëele. Gij zoudt het aan zijn gezicht vast stellen,
zelfs als gij niet weten zoudt, dat hij inderdaad een schilder is. Heel het gelaat: het
voorhoofd dat naar voren schiet in over-schaduwende brauwen, die 't kijken
vergemakkelijken; de zenuw-gespannen neus, die zoekt, die aarzelt, die ontdekt; de
mond die gaarne, in samen-getrokken lippen, de lucht proeft, de atmospheer smaakt,
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droog wordt of wak van direkte zintuigelijke gewaarwording; maar die oogen vooral,
die oogen binnen hun rimpels en boven de taaie kaken, het eene haast toe en speurend
als dat van een jongen hond, waar dezes blik een vliegske volgt dat hem bij
middag-hitte kan storen; het andere glunder en gul als van den slimmen boer die zijn
zaken kent; - heel dat gelaat kan alleen behooren aan iemand, die innerlijk leeft
hoofdzakelijk van gezichtelijke indrukken, van de schoonheid
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geboden door licht-zindering om plastische werkelijkheid; om atmospherische
bewogenheid, minder van geluid dan van tinten. Meer tonalist zelfs dan colorist;
door neiging, aangekweekten smaak en doorgedreven wil gebonden meer aan de
schakeering dan aan de vranke kleur, gelijk de trilling hem liever is, dan de vaste en
stevige lijn, voelt Claus het visuëele van zijne geaardheid op tot eene hoogte, die de
overgevoeligheid raakt. En dit doet hij niet alleen, zooals hij zelf misschien denkt,
uit liefde voor de waarheid, uit drift voor de stipte nauwkeurigheid van de tint en de
echte waarachtigheid van den vorm: hij doet het - en daarom bleef ik hier bij stilstaan,
- omdat hij een visuëele is van zeer bijzondere geaardheid.

DE POPULIEREN.

‘Een landschap’, zegt Claus, ‘is iets dat beweegt. Als het u beet heeft, draait het
u voor de oogen’. Ik geloof dat bij hem die woorden als zeer letterlijk dienen
opgenomen en uitgelegd. Er is geen spraak hier alleen, bij Claus, van het
werkelijk-roerende, van het zienlijk-bewegende van een landschap, van een brok
natuur: vaart van wolken, deinen van graan onder den wind, kabbelen van het water,
die een plasticus immers nooit, dan bij benadering en ik ging zeggen bij aangenomen
overdracht, dichtbij komt en bereikt, daar alle plastiek juiste verstard vast-leggen
van beweging is. Er is meer; er is een gevoels-bestanddeel hem van aard eigen, dat
zelfs bij bewogenloosheid, bij volslagen roereloosheid van zijne aanvaarde opdracht,
hem den innigen levens-slag, den ader-klop, het eeuwig-wakende oerwezen der
dingen openbaart. Er is een dynamisch, een kosmisch begrijpen, een diepe en
onbewuste vatbaarheid, een natuurlijk en zelf-ongegrepen medeleven van al wat is,
zelfs waar men niet weet dát het is. Hier geldt het dan ook de gave niet alleen, of het
aangeleerd vermogen, van alles nauwkeurig op te kunnen nemen, in verband te
kunnen stellen met het omgevende, en harmonisch uit te beelden tot preciese
schoonheid. Maar het is ook heel anders dan emotief deelachtig te zijn in elk
verschijnsel; dan de macht, elke levens-openbaring, weze 't dan ook gedaanteloos
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en meer rythmisch dan formeel, of zelfs louter cerebraal-begrijpend, te kunnen in
zich bevatten en verwerken. Het is geen buitenaf staan der zaken, scherp toeziend
zonder meer; het is ook niet een bloot opgenomen worden erdoor, een gebrek aan
zintuigelijke beheersching, die u opzuigt in een mededeelzamen maar vernietigenden
roes: het is die groote, wondere eigenschap, die weinigen bezitten, zich-zelf te blijven,
en zeer bewust, als ze 't hevigst ondergaan de ongewoonste gewaarwordingen; en
deze dan uit te kunnen beelden, in hun felste wezenlijkheids-beeld, volgens de dichtste
glorie van hunne emotie. Het is: gebruik
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en aanwending van de visuëele gave tot nauwkeurige gemoeds-uitdrukking;
impressionistisch-intense uitdrukking, naar 't uiterlijke, van een innerlijke ontroering,
die individuëele stemming niet meer alleen, die dionysische vervoering kan zijn.
Die vervoering, dat teeken van eeuwige jeugd, en tevens de macht er steeds het
juiste beeld van te vinden in een dichte nabijheid; - dat ontroerings-vermogen, en
het voor zich en de anderen te mogen erkennen in de praktische werkelijkheid van
een landschap; dat landschap, en het daarna in zulke waarheid te kunnen nabeelden,
dat ieder er 's kunstenaars vervoering in erkent: het is heel Claus' kunst; het is het
‘draaien’ van heel zijn Vlaamsch land in hem; dat hij nóg draaien en wentelen ziet
als hij 't al lange verstard heeft op het doek, en dat er 't wonderbaar-levende en
pakkende van uitmaakt voor wie 't mag beschouwen. - En dat is een eerste en het
sterkste bestanddeel van zijne persoonlijkheid, en wat hem in onmiddellijke voeling
brengt met zijn land en met zijn volk.
Er is een ander: eigenschap van al dezen onder onze kunstenaars die glanzen over
hun ras en in 't hart van hun ras; het is, dat Claus sentimenteel is. Hij is een
ongelooflijk idealist; ik wil zeggen, dat hij, een impressionist, zich niet alleen
impassibel houdt bij louter zijne indrukken, maar instinktmatig gaat naar liefelijkheid
meer dan naar forschheid, en alle forschheid liefelijke schoonheid bijzet.
Elk schilderij van Claus heeft een geschiedenis: hij weet ze te vertellen met zulke
prachtige tooneelspelers-gaven, dat men er aanvankelijk alles bij vergeet en tot het
schilderij toe. Denkt men echter naderhand over die geschiedenissen na, dan bemerkt
men aldra de waarheid van mijn eerste bewering: de groote innerlijke warmte, den
gemoeds-rijkdom van den meester, dien de visuëele geaardheid alleen het rijkste der
wapenen, het edelste allaam is, en nooit het eenige doeleinde. En daarna, dat die
groote gevoeligheid zich vermeit in gevoelerigheid.
Ik heb gesproken hier van Gezelle: laat ik hem naast dezen plaatsen in mijn
vereering, zooals ik hem in de uwe wensch, als de kunstenaar, die de eigene
verborgenheden toont in het stipste uiterlijk-beeld, of uit dat beeld de overeenkomst
met de eigeneverbogenheden vermag te laten spreken. Ik heb gewezen op Streuvels:
leid uit beider kunst de groote Dionysische deelachtigheid af met de eeuwige aarde.
Ik noemde Benoit: ik mag aan dezes liederen denken en hunne romantiek, en tevens
aan Claus' beminnelijke neigingen voor teederheid en jeugdige overgave.... En laat
mij toe hier op te roepen hem, die vooralsnog de grootste was voor 't zich-beurende
Vlaanderen: Conscience. Claus vertelt al even natuurlijk en schoon als hij, als hij
zijn schilderijen toont, en met een zelfden klank zou ik zeggen. - Misschien vertellen
voor een komend geslacht die schilderijen-zelf.
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Het meer van Nemi, zijn mythen en schatten,
door dr. H.M.R. Leopold.
Vallis Aricinae silva praecinctus opaca Est lacus antiqua religione sacer.
Is het, omdat ik de geschiedenis ken van het kleinste der beide kratermeren in het
Albaansch gebergte, dat ik in deze verzen van Ovidius een angsthuivering voel trillen?
'k Geloof het niet.

MEDUSA-KOP EN WOLVENKOPPEN VAN CALIGULA'S SCHIP, ROME, MUSEO DELLA TERME.

Vroeger, toen ik er me nog niet aan gezet had na te lezen, wat oudere en nieuwere
schrijvers terloops over de ‘antiqua religio’ vertellen, beving me toch ook telkens,
zoodra ik, afgedaald van den top van den Monte Cavo langs het boschpad zonder
uitzicht, in een lichting voor het eerst den staalblauwen spiegel van het nooit rimpelend
water zag, een bange beklemming. En nog altijd zie ik over de vroolijke groepjes,
die de tooverkracht van het historische Rome in vrijen omgang uit alle landen der
wereld te zamen brengt, dáár eenzelfde stille schaduw van ernst strijken. Al weten
zij meestal niet van de schimmen van verschrikking, die sedert de verste oudheid
rondwaren om dezen ‘spiegel van Diana.’
Hoe ik ook den half gevulden ‘beker’ zag: in de kleurenpracht van ontloken lente
of verstervenden herfst, in winterkaalte of zomerbrand, angstwekkend bleef hij - als
gevuld van doodelijken drank. Steeds lijkt het landschap, naar de uitdrukking van
een modern Franschman, die als niemand voor hem de forsche stemmingen van
Rome en haar Campagna in woorden beitelde, een gestolde angstgil*).
En het is volstrekt niet alleen het nervosisme van onzen tijd, dat hier zulke
schrikbeelden ziet. Integendeel; al wat de geschiedenis heeft te vertellen van het
meer van Nemi, in mythen uit de tijden, toen er nog goden leefden in Italië, in historie,
uit de eeuwen, toen er maar één god was in de beschaafde wereld, de keizer van
Rome, is altijd gestemd op denzelfden toon.
Daarvan nu wil ik iets vertellen.
Vóór Rome, de stad aan den Tiber, die van het eerste oogenblik van haar opkomst
af het oog richtte naar zee en naar de beheersching der wereld, de leiding nam in
Latium, zagen de verbonden stammen der Latijnen - boeren, die het graan zaaiden
in de vruchtbare hellingen van den uitgebranden Albaanschen vulkaan - op naar den
rondom zichtbaren top van den Monte Cavo als naar het middelpunt van hun
*) R. Schneider, Rome, Parijs (Hachette) 1907 (fr. 3.50), bl. 312: ‘cette nature est un cri figé.’
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vestiging. Daar troonde hun hoogste god, Juppiter, en waakte van uit een heilig
bosschage over zijn beschermelingen, wier steden lagen langs den Zuidelijken rand
van den krater. Dáár, waar nu nog de ‘Castelli Romani,’ vrij van de dampen der
Campagna en beschut tegen de felle Noordewinden, zich koesteren in de zon.

GEZICHT OP HET MEER VAN NEMI MET HET MIDDELEEUWSCH KASTEEL.

De Latijnsche mannen, beheerschers der vlakte, voelden zich sterk krachtens den
bijstand van den hoogen god op den berg, maar aan den stillen oever van het diepe
meer, op de eenige plaats, waar de trechterwanden niet steil dalen in het water, onder
het tegenwoordige dorp Nemi, had, verborgen voor het oog van de stedelingen, die
den blik liever richtten naar de rijke vlakte en de goud-schitterende zee, een tweede
der Latijnsche goden haar tempel. Zooals Juppiter Latiaris de abstractie van de macht
der vereenigde steden verpersoonlijkte, was ook Diana, vóór de Grieken haar
vereenzelvigden met hun frissche, vroolijke jachtgodin, de verbeelding van een idee.
De prozaïsche geest der Latijnen kwam er nooit toe zich te verheffen tot de poëzie
van een mythologie, waarin de goden handelen als Übermenschen, jenseits des Guten
und Bösen. Zagen ze in den oppersten god de volbloeiende mannekracht van hun
eeuwig verbond, Diana was hun symbool van de in steeds herhaalde geboorten zich
voortzettende geslachten en stond daarom de vrouwen bij, wanneer ze op het punt
waren nieuw leven ter wereld te brengen. Tot haar kwamen allen, die vreesden voor
de smarten
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GEZICHT OP HET MEER VAN NEMI EN GENZANO.

van het baren, en baden om een gemakkelijke verlossing. Te zamen gingen ze onder
den gloed der Augustus-zon òp in plechtigen stoet om voor ieder gelijkelijk gunst
en erbarmen af te smeeken tegen den tijd, dat de bange stonde aanbreken zou. Op
den dag van het groote feest was om de oevers van het stille meer een juichtoon van
kleurige gewaden en fonkelende offergaven.
Maar vaak ging er ook op andere tijden één heen, alléén, in de stilte van den nacht,
wanneer de tijden al bijna vervuld waren en slaakte er den eersten kreet, die een
nieuw menschenbestaan verkondigt.
Zochten die vrouwen, in haar verwachtingsvollen angst, gelijkheid van stemming
op de plek, waar het lijf der Moeder-Aarde eens openscheurde in heftige beroering?
De tempel werd rijk door de talrijke wijgeschenken, àl rijker, want hoe ook het
geloof aan de oude symbolische goden verwerd onder den invloed van klimmenden
welvaart en zich verbreidende wereldwijsheid, het bijgeloof bleef, vooral bij de
vrouwen, en, al plaatste ook het centraliseerend bestuur het officieele middelpunt
der Diana-vereering binnen de muren der heuvelenstad, de glorie der Aricische godin
verbleekte niet. Haar huiveringwekkende majesteit bleef heerschen over den angst
der zwangere vrouwen....
Huiveringwekkend bleef ook de haar tempel bedienende priester. De wijze, waarop
hij zijn ambt verkreeg en het moest behouden, behoort tot het allergruwelijkste, dat
de wreedheid der Romeinen ooit heeft uitgedacht. Priester namelijk van den tempel
der Nemorensische Diana kon ieder ter dood
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GEZICHT OP HET MEER VAN NEMI EN DEN MONTE CAVO.

veroordeelde - b.v. een voortvluchtig slaaf - worden, wanneer het hem gelukte den
bekleeder van dat ambt in een tweegevecht te dooden met een tak van 'n bepaalden
boom uit het heilig woud aan het meertje.
Denk u den toestand van den tempelbedienaar, den ‘koning van het bosch’, zooals
de wreede ironie der titulatuur hem noemde. Van de wereld is hij afgesloten door de
hooge rotsmuren, die met hun verlaten, bosschige steilten de grenzen vormen van
het gewijde gebied, waarbinnen slechts hij veilig is. Eénig uitzicht is hem het nimmer
bewogen meer in zijn sombere schoonheid. En nooit is hij zeker of niet, op dit
oogenblik zelf, dáár, achter de randen, of dichterbij nog, in het kreupelhout, vlak om
den rijken tempel - wat helpen hem die schatten! - zich zijn opvolger verbergt voor
de oogen der politie; zich schuilhoudt tot de nacht gekomen zal zijn en de gelegenheid
gunstig wordt onbemerkt te kruipen naar den boom, een tak er af te snijden. En dan
vèrder zal hij komen, naderen tot den sluimerenden ‘koning’, en met één slag zijn
schedel verbrijzelen. Wie zal later uitmaken, dat er geen sprake van een duel is
geweest?
Geschuwd door allen, een veroordeeld misdadiger en nog bovendien een
sluipmoordenaar, leeft hij daar voort. Overdag houden hem de vrouwen wakker, die
komen om te bidden. Ze vermijden schuw hem aan te zien, omdat ze gevaar vreezen
van zijn gruwelijke verschijning, voor zich en haar kinderen.
En dan de nàchten, de ontzettende, wanneer boven de zilveren nevels van den
avonddauw, de nevels, zoo geschikt voor den aanval van zijn onbekenden vijand, de
koele
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maanschijf, het onbewogen aangezicht der godin Diana zelve, rijst en zich weerkaatsen
gaat in de zwarte kolk, haar eigen spiegel; in haar rijzing de schaduwen der boomen
te midden der golvende sluiers als dreigende gestalten doet opleven....
De nachten, die hij luisterend doorwaakt, in spanning of niet het suizen van de
stilte het aanschuifelen van bloote voeten is, of niet het ritselend vallend blad werd
afgestooten door onbedachtzame hand.
O, ik begrijp het me levendig, dat de Grieksche geleerden, toen ze, op verlangen
van de hen betalende Romeinsche grooten, voor de Diana van het meer in hun eigen
sagen een parallel moesten vinden, omdat de rijk geworden barbaren met alle geweld
ook hun goden uit Hellas wilden afleiden, die slechts vinden konden in on-Grieksche
verschrikkingen, welke hun tragedie eerst in den op sensatie belusten, rationalistischen
tijd van Euripides had aangedurfd, en de dea Nemorensis vereenzelvigden met de
Artemis van Tauris, aan wie Iphigeneia bijna haar eigen broeder had geofferd.

BRONZEN WOLVENKOP, ROME, MUSEO DELLA TERME.

En nog beter begrijp ik, waarom Julius Caesar de villa, die hij had bevolen op den
heuvelrand boven het meer te bouwen, vóór ze voltooid was, weer deed afbreken.
Geen krachtig, gezond en levenslustig mensch kon dáár wonen, vooral niet in den
tijd, toen nog de ‘koning’ beneden als een ten doode gedoemd krankzinnige
rondwaarde.
Ook nù ligt aan den oever geen enkel lusthuis. Alleen het sombere dorp Nemi
herbergt er aan den voet van den zwartdreigenden Orsini-burcht zijn ontaarde
bevolking.
Maar één machtige is er geweest in de geschiedenis - vóór in de óveral doodsangst
vindende middeleeuwen het geslacht der ‘Beren’ er zijn kasteel, zijn roofhol, uit
donkere lavasteenen deed opstapelen - die zich aangetrokken gevoelde tot dit oord
van verschrikking.
Eén slechts en hij was gek.... Caligula.
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De geschiedschrijver Suetonius, die ons, in de weinige bladzijden van zijn
anecdotische biographie, honderde trekjes en feiten opsomt, welke een zielkundige,
dunkt mij, volkomen in staat moeten stellen, des keizers speciale krankzinnigheid te
definieeren, zegt ook even droogweg: ‘Voor den rex Nemorensis zocht hij, omdat
die al vele jaren lang het priesterschap bekleedde, een sterkeren tegenstander.’
Loopt het u ook niet koud langs den rug, wanneer ge u in die verfijning van
wreedheid in denkt? Wellicht waren de zeden verzacht, wellicht was de toestand der
slaven beter geworden. Of neen, niet wellicht, maar zeker, want Tiberius had
inspecteurs aangesteld om het oog te houden op hun behandeling op het land en in
de fabrieken,
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en wat Tiberius deed, deed hij goed. Omdat dus de slaven een draaglijker lot kregen
en niet meer zoo vaak ontvluchtten, was langzamerhand het bestaan van den
Diana-priester rustiger geworden. Hij hoopte reeds een natuurlijken dood te sterven....
als eerste van al die ‘koningen’. Maar dat wilde de bloedwolf niet, die na voor Tiberius
als een hond gekropen te hebben, nu, meester geworden, geen perken meer kende.
Zei hij niet zijn beul, wanneer die voor zijn oogen onschuldigen en schuldigen zonder
onderscheid neerhieuw, niet te hàrd toe te slaan, om ze te laten voelen, dat ze stierven.
Eens zat hij aan een feestmaaltijd tusschen de beide consuls, de hoogst gestelden in
het wereldrijk, na hèm, en barstte plotseling in een hartelijk lachen uit. Toen een der
naast hem aanliggenden vroeg, waarom hij lachte, antwoordde hij: ‘Omdat ik door
één wenk jullie allebei op staanden voet kan laten vermoorden’. Telkens wanneer
hij zijn vrouw of een liefje in den hals kuste, verhoogde hij het genot door er bij te
voegen: ‘één woord van mij en die mooie nek wordt afgesneden’. Zou hij zich dan
het genoegen ontzegd hebben bij den ouden priester den doodsangst weer te wekken?
Ik geloof eer, dat hij zelf 's nachts op de loer is gaan liggen om te zien hoe het gevecht
zou verloopen.

BRONZEN LEEUWENKOP, ROME, MUSEO DELLA TERME.

En hij kon dat gemakkelijk doen; want hij had zich een prachtschip laten bouwen
op het meer zelf, zooals hij er een bezat in den golf van Napels. Hem, den
waanzinnige, in eigen bewustzijn reeds bij zijn leven god, boezemde de ongerepte
majesteit der natuur en der hemelingen geen vrees in. Plaatste hij niet tusschen de
beelden der Dioskuren zijn eigen troon om door het volk zich te laten aanbidden?
Ging hij niet in slapelooze nachten over de brug, die hij bouwen liet tusschen zijn
eigen paleis en den tempel van Juppiter Capitolinus, den opvolger van den Juppiter,
die werd vereerd op den Monte Cavo? Daagde hij hem niet vermetel uit tot een
krachtproef? Zou hij dan hebben geschuwd het verheven mysterie van Diana? Zou
hij ook hier niet, in den nacht uitgestrekt op het dek van zijn pronkgalei de kuische
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Maangodin hartstochtelijk bezweren neer te dalen van den hemel in zijn armen,
zooals hij zoo vaak in Rome het deed, wanneer hij verzadigd was van den omgang
met Drusilla.... zijn zuster?
O, er is in het beeld van den ontaarden laatsten spruit van een uitgebloeid geslacht,
in hem, die drie jaar lang het wereldrijk hield onder de obsessie van zijn woeden, tot
- niet het gericht van een verontwaardigd volk, maar - persoonlijke wraak de laffe
Romeinen verloste, iets, dat denken doet
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aan den wolf, het totem der Eeuwige Stad. Een wolf dol geworden van bloeddorst
en hebzucht.
Onder de herinnering aan grootere, nog meer ongehoorde misdaden en dwaasheden
verborg zich de herinnering aan die eene gril van het drijvend paleis op het stille
meertje. Geen geschiedschrijver vertelt er ons iets van. Maar de wateren zelf
openbaarden hun geheim. En langzamerhand kwamen al meer en meer fragmenten
te voorschijn.
Ik wil hier niet de geschiedenis vervolgen van die ontdekkingen. Ze begint dadelijk
na de Renaissance en is zonder eind gebleven tot nu toe. Want nog altijd ligt de
prachtbouw voor een groot deel op en in het zand eenige tientallen meters van den
oever.
Toch kwamen merkwaardige stukken weer aan het daglicht. Historisch belang
heeft daarvan 'n looden waterleidingbuis, die het opschrift C. C a e s a r i s . A u g .
G e r m a n i c i . draagt, wat bewijst, dat werkelijk Caligula de bouwheer van het schip
was.
Maar kunstwaarde - en een hooge - hebben de metalen overblijfselen van het
scheepsgerei, die in den loop der eeuwen de duikers naar boven brachten. Hoe gek
Caligula ook was, een scherp oordeel in aesthetisch opzicht kan hem niet ontzegd
worden. Wat hij van Seneca beweert, dat zijn schrijverij ‘zand zonder kalk’ is, hebben
ten allen tijde de nieuweren met instemming overgenomen, en ik vrees, dat op vele
gymnasia en studeerkamers maar al te dikwijls over Vergilius en Livius uitspraken
worden gedaan, die niet heel ver afstaan van de bewering van den keizer, dat de
dichter heelemaal geen genie is en een uiterst middelmatig geleerde, de
geschiedschrijver langdradig en critiekloos.
Zoo wist hij blijkbaar ook op het gebied der beeldende kunst heel goed te
onderscheiden. Dit staat ten minste vast: alles wat in het meer van Nemi wordt
opgevischt, tot de spijkers toe, wijst op meesterhand. Bezie eens den leeuwekop, die
de ring van een meerpaal in den bek draagt. Maar vooral het Medusahoofd en de
wolven, die de balken van het schip kroonden. Is het mijn verbeelding - onder den
invloed van den g e n i u s l o c i en de studie van Caligula's karakter - of is het
werkelijkheid, dat in de dieren het razend-bloeddorstige, het hongerig-wreede bizonder
op den voorgrond treedt, dat in de gespannen trekken der Gorgo waanzin en
doodsangst verstard zijn? Is ook niet die kop ‘un spasme pétrifié’, zooals Schneider
zegt van het heele landschap van Nemi?
Hoe het zij, voor mij blijven die schoone verschrikkingen: het staal-strakke meer,
somber ook bij heldersten zonneschijn, waar in het fijnstelige riet van den oever, in
de door geen wind bewogen zwarte bladeren der steeneiken, als 'n huivering van
herinnering trilt; de wolven, symbool van wreed-laf Rome, en de Medusa-kop, altijd
verbonden aan het portret van Caligula, zooals Suetonius het in woorden teekende.
‘Hij was lang van gestalte, erg bleek, slecht geproportioneerd, de hals en de beenen
veel te dun. Het gelaat, met zijn diepliggende oogen, hoog kaal voorhoofd, was al
angstwekkend genoeg. Toch grimeerde hij het nog afschuwelijker.’ En zooals een
onbekend kunstenaar het in donker basalt hieuw tot de buste van het Kapitolijnsche
museum, zóó levend, dat het is of men om de dunne lippen de zenuwen trillen ziet.
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Ook wat het laatst werd opgehaald uit de diepte, een rei van nymphen in brons,
dansend om haar godin Diana*), in schijn zoo vroolijk en blijde, heeft iets van den
h o r r o r trillend in al wat het meer betreft. De Diana toch... gelijkt op Drusilla, de
zuster van Caligula, zijn zuster en... minnares.

*) Deze beeldjes doken in Londen bij een kunsthandelaar op en werden door den koning gekocht
't vorig jaar; ze zijn afgebeeld in de ‘Illustrated London News’ van 1 Januari 1910, No. 3689
bl. 11, en de ‘Nuova Antologia’ van 1 April 1910, bl. 551-553.
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JEAN VÉBER. VUE DE CONSTANTINOPLE.

Fransche prentkunst in de 19de eeuw
door Cornelis Veth.
VI (Slot).
Is bij Forain de illusie dood, constateert hij de volkomen afwezigheid van schoone
sentimenten, drijfveeren en daden in de ‘comédie parisienne’, Lautrec drinkt zich
aan dezen waarheidsdronk een roes, bezingt met geëxalteerde grimmigheid het
leelijke, het gedrochtelijke, het gemeene. Hij ziet in alles om zich heen het
grotesk-erge, het ridicule, het vreeselijke.
Forain weigerde het kunstlicht en zijn begoochelenden invloed te aanvaarden,
Willette liet zich erdoor wegvoeren naar een droomland, Lautrec doet het schril en
grillig en fel de werkelijkheid belichten. Hij is een fantast, die helle-tafereelen ziet
in de werkelijkheid. Hij aanschouwt vreeselijke wijven, furieën, monsters even
gruwelijk als de hautaine spauwers, die tronen op de Nôtre-Dame, demonische,
akelig-potsierlijke mannen, wild beschilderd de eersten, afzichtelijk toegetakeld de
anderen... het zijn een paar courtisanes en haar vrienden in een loge in de opera, of
een geroutineerde danseres op het tooneel, een obscene liedjeszangster, die haar
interessante leelijkheid exploiteert, of een paar jockey's. Het is de misanthropie tot
lyriek geworden. De aesthetica van het vicieuse leert hij ons: uit de delicate schoone
vaagheid van zijn fijntjes aanduiden komt de grilheid naar voren als iets geweldigs....
Henri de Toulouze Lautrec was de mismaakte zoon van een overoud adelijk
geslacht. Zijn vader, een landedelman, had reeds uit liefhebberij paarden en andere
dieren geboetseerd. De jonge man, naar het lichaam zeer zwak, onoogelijk en
hulpeloos, had bij zijn buitengewone gave voor het teekenen, een zeldzaam gescherpt
opmerkingsvermogen meegekregen; en zulk een persoonlijkheid nu, een man met
een onbedwingbaar temperament, en een schier onbruikbaar lichaam, verbitterd naar
het gemoed, verfijnd van neigingen, bevond zich weldra tegenover die wereld van
overspannen, onnatuurlijk, koortsig amusement, en hem ontging minder dan aan een
dier anderen die overspannenheid, die onnatuur. Hij, die met bewonderenswaardige
energie zichzelf, gebrekkig van lichaam als hij was, dwong tot het als toeschouwer
meemaken
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van de vermoeiendste, wildste en meest enerveerende buitensporigheden; hij, die
zijn volharding met gevaarlijke, sloopende kunstmiddelen moest gaande houden,
week niet van het schouwtooneel der maniakke uitgelatenheid.

H. DE TOULOUZE LAUTREC. YVETTE GUILBERT IN ‘LINGER, LONGER LOO’.

Wat fascineerde hem er zoo aan, hem, den van elke werkelijk actieve rol daarbij
uitgeslotene? Het overprikkelde en overprikkelende van dit alles, vermoed ik, de
geoutreerdheid van elke handeling, de onechtheid van al het uiterlijke, de echt
moderne passie van al deze gemaskerde of geverfde of stijf gepantserde of
toegetakelde of beschonken lieden, om iets anders te zijn dan ze schijnen, de
gemaaktheid, de kille intoxicatie van deze wereld, waar al wat oud is jong wil
schijnen, en wie jong zijn oud doen, waar de schoonheid zich leelijk maakt en de
leelijkheid pronkt, en de anemie zich opwindt, waar alles zichzelf, zijn jammerlijk
bewustzijn ontvlucht. Waarom zijn het bij hem niet meer die vroolijke, lichtzinnige
meisjes als bij Willette, die mooie, ofschoon verdorven schepseltjes als bij Forain,
maar wreede, gemeene vrouwen met harde oogen, scherpe trekken en deerniswaardige
vormen, die wij ontmoeten? Hoe grotesk zijn haar moeizaam aangebrachte
onnatuurlijke ‘bekoorlijkheden’, de geverfde wenkbrauwen, oogharen en oogranden,
de pruik van oneigenlijken vorm en zonderlinge kleur, het ten koste van lichaamspijn
verkregen slank figuur! Het zijn geen wezens met eenige ware gratie, die wij hier
zien, ze zijn vaak grof gebeend, met groote handen en voeten, ze hebben zich
opgemaakt met een wanhopige zorg, ze zijn bizar, gemeen, lamentabel - en toch, zij
en geen anderen zijn de priesteressen van het vermaak. Maar het vermaak van die
zieke wereld, wier wonden hij beter dan een ander heeft gepeild.
Hoe sinister, hoe leeg, hoe wreed dit vertoon van opgewektheid den opmerkzamen
en gevoeligen toeschouwer aandoet, Toulouze Lautrec heeft het in zijn bijna niet
meer werkelijke tafereelen aangetoond, hij heeft als in een extatische walging alleen

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 21

het hatelijke en het deerniswekkend onechte van deze cultuur der verstrooiing
bezongen.
Doch ziet, deze kunst is allerminst charmeloos. Evenals elk van de nauw-bezien
zoo droeve en onschoone pogingen dezer vrouwen om geestig en blij en mooi te zijn,
toch in beginsel een hulde aan den geest, de blijheid en de schoonheid is; hun
overspanning boeiend, hun opgeschroefde pret lachwekkend zoowel als gruwelijk;
zooals het ver-
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wen haar lippen toch er bewijst aan van nature frissche, roode monden, zoo is zijn
kunst in haar smadelijkheid een zeer voorname. Die geraffineerde afwijkingen van
de fraaie vormen, de aangename kleuren, de rustige compositie, die zijn werk tot zoo
iets aparts en altijd even-schrïkwekkends maken, die grilligheden fascineeren ons
zoo goed als ze ons kwellen, ze doen ons bijna pijn, maar ze trekken ook aan. Aan
zijn teekenmanier en aan de keuze der kleuren van zijn affiches en andere litho's
ontbreekt nooit een van-zelf-sprekende gratie, de wilde, fiere gratie van een
edelgevormde gift-plant.

H. DE TOULOUZE LAUTREC, ARISTIDE BRUANT.

Het ware een grove overschatting van Charles Léandre's belangrijkheid, hem in
zijn eigen genre te houden voor wat Willette, Steinlen, Forain, Lautrec elk in het
hunne waren; hij behandelt facieler onderwerpen dan zij en die op minder fijne wijze,
hij bezigt een niet ál te duidelijk te ontleden recept, hij herhaalt zich voortdurend en wat hem meer dan dit alles als een geringer kunstenaar kenmerkt, er spreekt
nauwelijks een persoonlijkheid met eigen observatie, met eigen temperament en
sentiment uit zijn werk. Hoe knap en welgelijkend en geestig ook de vele gechargeerde
portretten van beroemde of wel beruchte persoonlijkheden zijn, waarmee hij het
titelblad van ‘Le Rire’ opgevroolijkt heeft - en ze zijn werkelijk knapper werk dan
juist in dit genre overigens de laatste jaren in Frankrijk geleverd is - de methode
dringt opzichtiglijk naar voren en is welbeschouwd een grove. Hij maakt van elk
zijner modellen een gedrocht. Wij krijgen niet een figuur, hoe grotesk ook, te zien,
waarbij alle kenmerkende trekken van de persoonlijkheid in kwestie, ook de fijne,
zoo die aanwezig zijn, ook de op zichzelf niet belachelijke of leelijke, sterk
gechargeerd zijn, maar een monster, dat alleen de abnormaliteiten, de afwijkingen,
de laideurs van het voorbeeld vertoont. Het is een lompe en, welbeschouwd, een
domme wijze van caricatuur-teekenen. Men herinnere zich de imposante charges
van Daumier: hoe doordringend is de listigheid van den zoetelijk - glimlachenden
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Thiers, hoe geniaal dat immense voorhoofd van Victor Hugo, welk een gigant van
grimmigen ernst de volksvertegenwoordiger David van Angers; hoe zijn in al deze
lieden niet slechts of nauwelijks toevallige lichamelijke eigenschappen, en hoezeer
is bij hen allen de geest, de mensch-zelf gechargeerd! Niets van dit alles bij Léandre.
Niets van de distinctie adelt zijn kunst, die alle waarlijk groote kunst,
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ook en niet het minst die der groote spotters eigen is.

CHARLES LÉANDRE. - ARISTIDE, VOUS AVEZ ENCORE REGARDÉ UNE FEMME? - C'ÉTAIT POUR FAIRE LA
COMPARAISON AVEZ TOI, JE T'ASSURE, MA POULETTE, QU'IL N'Y EN A PAS UNE QUI T'AILLE A LA
CHEVILLE.

Nooit zijn de portretten, waarbij van de lichamelijke bijzonderheden zooveel is
gemaakt en een dikke buik, een kromme neus, een loensche blik of een lange hals
zoo sterk spreekt, nooit zijn ze in hoogeren zin gelijkend. Neem de vorsten: Edward,
hoe vulgair om van dien geroutineerden opperceremoniemeester van het vormelijkste
volk van Europa zulk een opgeblazen dronken sergeant maken; neem Leopold, in
wiens harden scherpen kop hij niets van de sluwheid en de energie des koopmans
legde; neem den keizer van Duitschland, uit wiens karakteristiek de treffendste trek,
de krampachtige crânerie, is weggelaten en dien hij toetakelt als een verloopen
café-chantant-athleet, met een helm op en een guitaar. In de allegorische attributen
is hij altijd sterk, vindingrijk genoeg en somtijds geestig, maar ze redden de houding
niet van zijn spot, die zeer bourgeois en zeer onartistiek is.
Beter komt hij uit, indien zijn model inderdaad eenigszins paskwillig, zeer leelijk
of eenigszins gemoedelijk-banaal is. Met den vriendelijken, tammen kop van Loubet,
de vette, gladde figuur van Faillières, het clownstype van Coquelin ainé, de
gewichtigdoende onbewogenheid van Sarcey weet hij beter raad dan met Rodin's
uitdrukking van wijsgeer en werkman, de deftige kilheid van den kuischheids-apostel
Bérenger, of de verfijnde nervositeit in Yvette Guilbert's affectatie. Bij zijn
welgeslaagde charges, dit moet intusschen worden toegegeven, is de karakteristiek
ver doordringend.
Wat de composities betreft, de genre-
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teekeningen, die hij maakte, deze zijn geinspireerd op Willette of Forain, zonder
originaliteit, knap, maar nooit overtuigend.
Een bescheidener, doch ook beter teekenaar is Charles Huard. Zijn werk is apart,
niet naar het uiterlijk, maar naar den inhoud. Huard is een knap teekenaar met veel
smaak, een goed opmerker, maar hij heeft misschien begrepen, dat deze kwaliteiten
nog niet genoeg waren om hem een plaats te veroveren in de Fransche illustratiekunst,
die reeds teekenaars en opmerkers rijk was als Forain en Steinlen, en dat het zeer
eigen, sterk temperament, dat noodig ware om hem het leven in Parijs nog weer
anders en alweder persoonlijk te doen zien, toch niet het zijne was. Vandaar dat niet
de groote stad, met haar schriel, grillig en gejaagd leven, het terrein zijner observatie
werd, maar de provincie en de provincialen voornamelijk. Het belangwekkende van
zijn werk als cultuur-document is, dat men gevoelt hoe hij iemand is, die Parijs kent
en er gaarne is en de provincie nog al duf, maar wel curieus vindt. Hij geeft ons stille
kleine stadjes te zien en de in zeer kleine kringetjes levende brave inwoners, de
autoriteiten, ouderlingen, vrouwen, die schandaaltjes vertellen, maar ook toeristen,
die het land doortrekken met Baedeker en in malle kleeren. ‘Vous allez prendre à
droite et nous à gauche, nous nous retrouverons à la gare, et aurons tout vu.’

CHARLES HUARD. - ON DIRA CE QU'ON VOUDRA. MOI JE PRÈFÈRE LA VUE DU CôTÉ DE L'USINE A GAZ:
C'EST PLUS GAI.

Hij teekent niet altijd even mooi, Huard. Maar als hij op dreef is, herinnert zijn
werk niet zelden aan ongeveer het mooiste wat in de 19e eeuw aan zulke kunst is
gemaakt, ik bedoel aan Charles Keene's prenten. Hij keek dan ook waarschijnlijk
veel naar de grepen uit het leven om zich, die deze groote Engelsche teekenaar met
zooveel treffende juistheid van karakteristiek en op zoo schilderachtige wijze - het
licht uitdrukkende en de atmosfeer - deed in de vele prenten die hij aan ‘Punch’
schonk. Het is waar, dat hij niet altijd de vergelijking met zulk een meester waardig
is, doch in het weergeven van typische, ongracieuze menschen, stukjes straat in een
oud stadje, een landschapje, pratende boeren, deftig-klein-burgerlijke heeren en
dames in de modes van eenige jaren terug, moeders met kinderen in de stijve
Zondagskleeren, heele parades van zich vervelende wandelaars - in dat alles toont
hij zich een kunstenaar met aparte voorkeur en aparte vermogens.
Zulke tafreelen als dit zijn b.v. zeer geslaagd: Een oud heertje, gepensioneerd
ambtenaar of militair, met de snor en sik à la Napoleon III en een hoogen hoed, en
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zijn vrouw, een dikkig mensch op de onvermijdelijk-smakelooze wijze der fatsoenlijke
burgerdametjes uitgedoscht, ontmoeten vlak bij de kerk tusschen ouderwetsche
huisjes op een pleintje een gewichtige, nadrukkelijke juffrouw, een tikje vulgair,
praatziek en evenzeer smakeloos gekleed, die het typisch-kleinsteedsche kunstnieuws
brengt: Mademoiselle Zenaïde, la fille du capitaine des douanes, a mis au vers et en
musique, le dernier sermon de l'abbé Loup: c'est ravissant!’
Met zulke welbedachte en wel doorwerkte teekeningen en even teekenende onder-
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schriften vertelt ons Huard van zijn provincialen. Hij is een man, dat bemerkt men,
die zich wel van documenten zorgt te voorzien; alles ziet er even authentiek uit op
zijn prenten. Behalve provincialen en toeristen schetst hij nog soldaten, vagebonden
en een enkel maal den beau monde. Ik ken er onder de modernste Duitsche teekenaars
van het oogenblik, die op dit gebied zoo'n goeden naam hebben, niet één die zoo
zuiver den kleinen man weet te karakteriseeren.
In Guys kwam een ander genre aan het woord, waarvan vóór hem nauwelijks
sprake was, dat althans zelden als kunstsoort heeft gegolden: de reportage. Paul
Renouard is er na hem de voortreffelijkste uitoefenaar van. Wie herinnert zich niet,
gedurende de Dreyfus-zaak b.v. die mooie, vlotte, altijd zoo kernachtige en blijkbaar
sterk gelijkende schetsen van persoonlijkheden in de rechtzaal. Zijn breede trant
heeft niets grofs en niets vluchtigs, er is altijd kleur in zijn zwart en wit, er zijn altijd
prachtige fijnheden in de sobere gevoelige wijze, waarop hij een kop, een figuur,
naar men denken kan, dikwijls onder ongunstige omstandigheden, heeft weten weer
te geven.
Renouard is een teekenaar die een genre, dat dikwijls op maar al te vluchtige en
onartistieke wijze wordt bediend, adelt door zijn voornaam werk. Met alle macht
legt hij zich toe op het karakteriseeren dier personages die bij die actueele tooneelen
een rol spelen, en op de psychologie van het moment. Hij is niet een reporter alleen,
hij is een kunstenaar, die ontroerd is door het geziene, die er van vertellen wil, niet
slechts van de feiten, maar van zijn gevoels-impressies en schoonheids-émoties.
Wie zijn fijne teekeningen, nu onlangs, in de rechtzaal tijdens het proces-Steinheil
heeft gezien, gezien met aandacht, zal daar uit meer begrepen hebben van het wezen
der hysterische heldin van dit drama, dan uit alle verslagen der zittingen bij elkaar.
Geschoold zeker wel door Forain's en Lautrec's kunst, maar toch tot iets geheel
anders geworden, dank zij het apart talent van den man, is die van H.G. Ibels. Het
eerste werk, dat hem hier in Holland, waar toen juist onder de schilders van ongeveer
1880, die de Fransche teekenkunst van dien tijd met zooveel belangstelling volgden,
enkele waren, wier streven wel verwant was aan het hunne, - het eerste werk, dat
dan hier de aandacht op hem trok was een reeks ‘les Forains’, met worstelaars,
specialiteiten, in het algemeen: café-chantant-figuren.
Henri Ibels is, in tegenstelling met schier al zijn kameraden, in bijna on-Fransche
mate wars van het gracieuze. Zelfs in Lautrec, die zoo onmeedoogend het leelijke,
het verdorvene en gemeene in zijn sujetten chargeerde, zelfs in Lautrec leefde
onbehagelijk, maar daarom niet minder sterk, de Parijsche minnaar van het bevallige,
en er is nauwelijks één teekening van een vrouw in zijn werk te vinden, waar niet,
hoe grotesk ook de gestalte is gemaakt, hoe gekunsteld, onnatuurlijk, sinister de
uitdrukking, een soort van demonische, onbestemde gratie aan is.
Doch Ibels, aan wiens geheele teekentrant iets pootigs maar plomps is, deelt ons
een waarlijk aesthetischen afkeer mee van zijn bijna zonder uitzondering onsmakelijke
perpersonen. Hoe vet en bot zijn die vulgair-doende zangeressen, hoe worstig zijn
worstelaars, die men bij hun bovennatuurlijke inspanning ziet zweeten! hoe grenzeloos
onbevallig ook de hoekiger figuren der jonge danseressen of chanteuses, in geen van
welke wij dat onbestemd-aardige zien erkend, dat haar toch bijna altijd eigen is. En
dit is tevens een critiek op Ibels' bizonder werk: hij is wat systematisch; de dingen
moeten zóó geteekend worden, zijn houding tegenover elke figuur is nagenoeg de
zelfde. Wat niet wegneemt, dat er groote kracht kan liggen en veel geest in zijn
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teekening van een ‘vieux marcheur,’ een groep van roodgepruikte en kortgerokte
Engelsche ‘sisters,’ of een soldaat met zijn meid op de plánken, en dat hij op een
minder felle, doch wellicht objectiever wijze dan Lautrec de we-
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reld van den tingeltangel heeft getypeerd.
In de hartstochten-opdrijvende dagen van de Dreyfuss-processen, en in die, waarin
de strijd nawoedde, heeft Ibels, terwijl Forain en Caran d'Ache het chauvinisme
dienden, zich met ijver en talent, ja met voor een beginner onverwacht succes,
gekweten van zijn taak als polemisch teekenaar in de gelederen der Dreyfusards.
Met onverwacht succes, want sommige zijner teekeningen zijn waarlijk
meesterstukken van felle spotprentkunst, men denke aan die zeer karakteristieke
charge: Esterhazy I, waar de gluipende, woeste avonturiersfiguur van den ‘Uhlaan’
met scherpte genoeg wordt gehekeld; een met eenvoudige middelen bereikte
prachtcaricatuur.

PAUL RENOUARD. MADAME STEINHEIL.

Andere teekeningen in deze periode zijn meer illustratief, doch in alle is een passie
tot uitdrukking gekomen, die bijna niet nalaten kan een kunstwerk tot iets belangrijks
te maken. Ibels, tegenwoordig décorteekenaar van Antoine, die thans in het Odéon
laat spelen, heeft ook tooneelstukken geschreven, en verbrokkelt misschien over het
geheel zijn talent te zeer; zeker is het dat de politieke prenten welke wij tegenwoordig
van hem te zien krijgen, wel eens
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wat erg vluchtig gedaan zijn en dat die methode van hem, dat erg laten spreken van
de lijnen zelf, op zich zelf, en niet als aanduidingen van een vorm, wel eens verveelt
en irriteert. Hij is zeer vaardig, misschien te vaardig, in het bedenken van een goede
grafische grap, doch aan de uitvoering schijnt niet steeds veel zorg besteed.
Wij mogen niet - want onze beschouwing geldt het verband van de journalistieke
kunst (dit is zij nu gaandeweg geworden) en de maatschappij vooral - wij mogen
niet, hoe afkeerig wij ook allen, hoop ik, van schandalen zijn, de schandalen
voorbijzien, die de derde republiek gedurende de laatste dertig jaren der afgeloopen
eeuw.... noemt men het niet: hebben geteisterd? Want die schandalen en de bizondere
aandacht die er door publiek en pers en caricatuur aan is besteed, hebben recht op
een eereplaats in ons overzicht. Het kenschetst wellicht het Fransche volk ten zeerste,
dat de prenten in de voornaamste bladen in het land, van die in de ‘Figaro’ af tot in
‘le Rire’ toe, zelden anders dan min of meer onsmakelijke personenkwesties bij
voorkeur betreffen. Bezie de Engelsche en Duitsche bladen van den tijd, men zal er
de voorname prenten, die op den omslag,

H.G. IBELS. VENDREDI CLASSIQUE A L'EDEN-CONCERT (FRANCISQUE SARCEY).

die, welke een volle pagina beslaan, gewijd zien aan groote politiek, die, welke de
verhouding der groote rijken onderling bepaalt, die welken een rijk al of niet
welvarend en het volk al of niet vrij en gelukkig maakt, - niets daarvan bij de
Franschen. De sjacherij van Wilson met orden, de omkooperijen van de
Panama-maatschappij, de knoerijen bij de Dreyfusszaak, zijn zonder twijfel dégoûtante
symptomen van verderf geweest, en het is geen wonder dat zij alle schrijf- en
teekenpennen aan het werk hebben gezet. Maar de Franschman is geneigd met zulke
grappen eerder zich af te maken van den ernst der kwestie, dan het werkelijke kwaad
aan te tasten; de idealist van Daumier's slag, wiens idealisme te vreeselijker zich
weert, naarmate het onwrikbaarder is, bestaat niet meer. Het is een gegrijns, een
schelden, een gichelen ook, over en weer, weinigen toornen in hun spot, weinigen
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kennen, hoe geroutineerd ze ook overigens zijn, het klappen van de zweep des
geeselaars van de zonde, de leugen en de corruptie, zooals Daumier dat was. Er
gebeuren vreeselijke dingen, toestanden komen aan het lïcht, die een alarmkreet
moesten doen weerklinken, en wij hooren slechts bon-mots en gegichel.
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Men behandelt alles als ‘schandaaltjes.’
Er zijn uitzonderingen. Wij noemden Caran d'Ache's checque-boek bij het
Panama-schandaal, dit is, hoe aardig het ook is, neen, omdat het aardig is, geen
exceptie. Willette meent het zeer oprecht, als hij, zich bij geen der beide partijen in
de Dreyfusszaak aansluitende, beiden harde waarheden zegt, maar hij is in de politieke
caricatuur niet erg op zijn plaats. Forain geloofde natuurlijk niet aan de onschuld van
den armen kapitein, zooals hij aan g e e n onschuld gelooft, maar ook wel niet zoo
erg aan zijn schuld.... Ibels is een uitzondering, die ik besprak. Herman Paul, een
journalistiek teekenaar die werkt met nogal grove middelen, was Dreyfusard als hij.
Een prent van hem brengt ons in de gevangenis, waar Picquart is opgesloten. Het
licht, roept de bewaarder, het licht, stamelf de beambte: het helpt alles niets, zelfs
door de celdeur breekt het heen! Een goed gevonden onderwerp. En de illustratie er
van is niet kwaad. Maar het is een illustratie. Het is geen vloek, geen openbaring,
geen triomfkreet. Geen werkelijk mooie prent, niet het chef-d'oeuvre, dat het
oogenblik, de zaak: de situatie eischt.
Een ongelijk talent, slordig geschoold, somtijds boeiend is dat van Véber. Stijf,
hard, maar eerlijk is Heidbrink, droog, taai, stug, bekwaam Valotton, die intusschen
na goede houtsneden, slechte composities maakt, vulgair Gerbault, wel even aardig
eenige anderen van dit slag; een onverstoorbare fabrikant van stereotype bêtises in
behagelijken vorm, popperige dames in badcostuum enz., niet levend genoeg om
indécent te zijn: Mars. - Adolphe Guillaume verdient beter lot dan besproken te
worden in één adem met Gerbault en dergelijke makers van niet onhandig, maar
geesteloos en eigenlijk slecht geteekende chic-onbehoorlijke prenten, geestig en
boeiend alleen in de oogen van tammelijk-vicieus publiek, dat al schik heeft, als het
dames-onder-kleederen ziet.

H.G. IBELS. ESTERHAZY PREMIER, POURQUOI PAS?
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Nu nog even gesproken van een teekenaar, die hier in Holland dit succes heeft
gehad, dat zijn prentenboeken met vertaalden tekst, edoch zonder het vermelden van
zijn naam, zijn uitgegeven! ik bedoel Benjamin Rabier.
Bedenk ik, hoeveel geluk een Mars en Rabier hier en elders hebben gehad, dan
komt de vraag wel eens bij mij op, of men het gezegde: ‘elk genre is goed, behalve
het vervelende genre,’ niet moest omkeeren en zeggen: ‘elk genre is goed mits het
vervelend is.’ Vervelend, wel te verstaan, voor wie gewoon is bij het bekijken van
teekenwerk ook maar iets van de intellectueele wakkerheid te bewaren, die hij toch
verlangt van den maker. Zoo zoetelijk-frivool als Mars is, zoo slaperig-mondain, als
deze chic-fabrikant, zoo kinderachtig flauw, zoo grof en bête is Rabier. Zijn
handigheid is die van een bruut. Is dit een manier om een kat, een hond, een koe te
bezien en te teekenen? Al hadden Busch en Caran
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d'Ache het niet al zoo oneindig veel beter gedaan met die zelfde hakerige, krullerige
lijnen groteske, rudimentaire gedrochten weten te teekenen, die dol-grappig zijn en
toch honden, katten en koeien blijven, wij zouden toch geen vrede hebben met dien
ruwen oppervlakkigen trant, met die grofheid om het dier zoo rasloos, zoo onschoon
te schilderen en dan potsierlijke expressies te geven.
Rabier teekent bijna wekelijks in het ‘Journal Amusant’ een van die
geesteloos-koddige dierenscènes, zooals ook zijn prentenboeken ze bieden, en
daarenboven kleine illustraties bij tekst, alles faciel, handig, flauw-moppig. En deze
man heeft een publiek.... een publiek bij het geestigst volk der wereld!
Hoe staat het overigens met dien Franschen geest in onze dagen; wat althans
bemerken wij er van in de prentkunst van den tijd? Als wij de politieke, waarover
wij straks spreken, hier buiten houden, en eens de verschillende teekenaars van den
tweeden rang in Frankrijk vergelijken met ongeveer gelijkwaardige Duitsche en
Engelsche, zoo valt het ons op, hoe weinig van het echte geestige, karaktervolle
teekenen, waarom Gavarni ons met al zijn feilen zoo lief blijft, en dat van hem op
Willette overging, het teekenen van den waren humorist, die zich niet anders dan
met spirit uiten kan, van die taal der guitige Parijzenaars is overgebleven. Het zijn
allen schilders of journalisten, schilders die zoo aan journalistiek doen, journalisten,
die teekenen. die reportage leveren en illustreeren.

HERMAN PAUL. UN SCHAMPOING....

Men lette op het commentaar, door de Fransche prentkunst geleverd op twee
eigenaardige gebeurtenissen in de beschaving der tijden. De eerste is de uitvinding
van den bestuurbaren luchtballon. Dit was een evenement, dat direkt Duitschland,
maar middellijk toch de geheele wereld betrof; wij zien de Duitsche spotbladen er
een soort van feestnummers aan wijden, ze zijn wat schetterig, wat ijdel, maar er is
kracht in, vernuft en iets van werkelijk besef van het groote feit, van werkelijken
eerbied voor den triomf der wetenschap. Wij zien dan ook de teekeningen, die deze
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apothese brengen, getuigen van studie zoowel als vernuft. En hoeveel moois maakt
een ingenieus teekenaar als de Engelschman Sambourne van zulk een machine,
hoezeer toont hij ze te begrijpen, zonder nochtans een droge werktuigkundige
teekening te maken! Maar nu de Franschen. Ik heb het nummer van de ‘Assiette au
beurre’ gezien waarin de ‘Aviation’ het onderwerp was van vele grappen,
voorspellingen en aanduidingen. Geest was er in; men had allerlei toepassingen
bedacht van het nieuwe vervoermid-
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del, en allerlei mogelijkheden werden aan de hand gedaan, maar de teekeningen
waren volstrekt vaag, begriploos. Het ware blagueurs-geestigheden, er zat geen
erkenning in van den ernst, de enormiteit van de nieuwe situatie. Waar de tekst met
waarlijk treffenden zin voor consequentie, het vermoeden opperde, dat de oorlog
hierdoor onmogelijk werd, daar de grenzen ophielden te bestaan en dus de rijken,
die oorlog zouden kunnen voeren, maakte de slappe teekening daarvan een
onbeduidend aardigheidje, zoo vaag en vaal was zij. Men kan hierop zeggen, dat de
beste teekenaars van dit nummer, wier namen mij ontgaan zijn, dan ook niet tegen
die taak opgewassen bleken en een Willette, een Caran d'Ache hiervan iets veel beters
zouden hebben gemaakt, doch het feit blijft bestaan dat zij, de ouderen en beteren,
zich niet van het dankbaar, frisch en groot motief meester maakten.
Een ander, minder schoon moment in de cultuurgeschiedenis beduidt het weer in
werking stellen van de valbijl. Het canaille heeft zijn zin; de wet neemt weder wraak
in plaats van slechts onschadelijk te maken, men gruwde van het idyllisch beeld der
existenties van de verbannen misdadigers. Het was een zeer menschelijke passie, die
het volk bewoog om een terugkeer naar barbaarsche gebruiken te verlangen;
menschelijk, maar onfijn. De spotprentkunst heeft tot dusverre steeds voor de
beschaving gestreden, in de tijden van Daumier was haar niets vreemder dan een
heulen met de grovere instinkten van het volk; doch nu gaat ze mede met de pers.
Ze wil vóór alles sensationeel zijn en populair. Eens hadden despoten, Caesar,
Napoleon, de lage passies van het volk weten te vleien, eens hadden de kolonisten
de inboorlingen wier landen zij wenschten, bedorven met giftige gaven; de nieuwe
heerscheres, de pers, doet niet anders. De ruwste grappen op de doodstraf doen de
ronde. De meest brute aardigheden bereiden de publieke opinie voor op de praktische
wederinvoering der feitelijk afgeschafte doodsfraf. Ziehier twee zulke grappen van
den beul tot den veroordeelde: ‘Allons, venez gentiment, ça vous ne coûtera rien.
Même je vous promets une petite reduction.’ En tot een die zich beklaagt, dat hij niet
netjes gekleed is: ‘Aussi on vous donnera un bon coupeur.’
Een illustrator, die echt Fransche, dwaze grappen weet te waardeeren, en dat
bewijst door de manier waarop hij teekent, is Abel Faivre.

FELIX VALLOTON. DE WORSTELAARS.

Hij teekent niet zoo mooi als Forain, en is inderdaad alweer een dergenen die zoo
duidelijk, door hem na te doen, bewijzen hoe groot en hoe onnavolgbaar deze meester
is - maar zijn teekening leeft, er zit spirit in en ze heeft corps; de typen zijn somtijds
fijn gezien. Een ‘schilder’ met prachtig verzorgden baard en wat losser
(bestudeerd-nonchalant) kuivende haren, een manteljas en een broek, die van boven
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heel wijd is, en van onder nauw, een erg artistiek wezen in één woord, ontvangt
bezoek van een oude heer en dame.
‘Oh! je fais de la peinture pour m'amuser.’
‘Mais ça nous amuse aussi.’
Een plechtig-woest oud maestro wordt op een muziekavond geïnterpelleerd:
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‘Ne trouvez-vous pas, Maître, qu'elle chante dans un mouvement dix fois trop rapide?’
‘Tant mieux... On pourra se coucher plus tôt.’
De personages zijn altijd goed, ze zijn misschien niet zoo wonderfijn begrepen,
maar het zijn werkelijke levende menschen. Faivre zal nooit, zooals slechte teekenaars
doen, zulke lui als Bac, Gerbault, Mars, zoo maar eenige figuren geven, die de rollen,
hun op het tooneel, dat de prent is, toebedeeld, min of meer goed vervullen; een
rechter is bij hem een rechterstype, een gendarme, een dokter, een badknecht, een
apache, ze vertoonen elk de typeerende trekken, die hun en geen anderen behooren.
Dat komt sterk uit in deze teekening, een vluchtige, maar treffende rechtbankschets.
Een leelijke bedaagde juffer, zeer burgerlijk, ietwat zuur, treedt als beklaagster op.
De rechter grinnikt achter de hand. De beklaagde schaamt zich, schuilt weg. De
gendarme meesmuilt. De verdediger houdt zich nog goed. De rechter spreekt de
aanklaagster aan:

DE FAMILIE HUMBERT GEKAMPEERD IN EEN OASE EN ONTDEKT DOOR BENJAMIN RABIER.

‘Sur vous, madame, attentat à la pudeur?... A la dynamite serait plus excusable.’
Bij dezen teekenaar zijn we geheel en al in de sfeer van het komische zonder meer,
zonder satirische bijbedoeling.
Deze teekenaars illustreeren op meer of minder grappige manier, de één wat beter
de ander wat slechter, de bekende leestafelbladen: Journal Amusant, Rire, Petit
Journal, enz. Zoo is Henriot, die achter op het omslag der Illustrations altijd een
plaats voor zich gereserveerd heeft en er over actueele dingen wel eens aardig schetst,
geen kunstenaar van beteekenis overigens. Maar zulke wat te veel routine-menschen
leveren toch verkwikkelijker werk dan het quasi-felsatiriek, schetterig en schutterig
druk doen der velen, die dat slechts zelden de moeite van het inzien loonende,
pretensieuse blad ‘l'Assiette au beurre’ bedienen, waar eenmaal, zes jaren geleden,
nog wel iets frisch aan was, maar dat nu al heel duf wordt. Een van die nummers van
‘l'Assiette au beurre’, die telkens door één persoon volgeteekend worden, (een
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methode, slechts goed waar het mannen van zooveel talent als Steinlen en Ibels
betrof, doch voor zwakkere krachten verderfelijk) een van die nummers dan was
door Capiello geleverd, en deze koddigperverse teekenaar, die een soort van zwierige
onbetamelijkheid over zich heeft, welke niet geheel zonder pikante bekorinkjes van
juist niet de edelste soort is, had het er

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 21

429
zoo slecht niet afgebracht. Het ding was curieus, zoo zijn ook eenige affiches en hier
en daar verspreide teekeningen van zijn hand; hier is obsceniteit, maar althans echte:
de man ziet de dingen werkelijk zoo, hij kijkt met de oogen van den snoeper dien hij
bedient; hij is een persoonlijkheid, zij het ook geen alleszins eerbiedwaardige!
De gemeenschappelijke titel van deze opstellen heeft misschien een verwachting
kunnen wekken, waaraan ze niet hebben beantwoord; men heeft kunnen meenen,
dat er de litho's, de houtsneden, de etsen, de gravures zouden worden besproken, van
schilders, of van zulke zwart en wit-kunstenaars en beoefenaars van verveelvuldigde
kunst als stadsgezichten, portretten, landschappen hebben vervaardigd gedurende de
negentiende eeuw, Ik heb mij slechts willen houden, getrouw aan den geest, waarin
dit artikel is gevat, aan de prenten, die voor de cultuurhistorie van die eeuw van meer
dadelijk belang zijn: aan journalistieke en illustratieve prentkunst. Dat ik dus niet
gesproken heb van de litho's van den jongeren Isabey, van Meissonier, van Delacroix,
van Ingres, van Manet, van Fantin Latour, - van de etsen van Lépère, Legros, Jacque,
van Meryon, - de houtsneden van Lépère, Rivière, en het prentelijk werk van vele
anderen, moge in verband met den misschien wel te algemeenen titel een fout zijn,
het is althans een consequente.
Ik heb willen spreken van de negentiende-eeuwsche teekenaars die de genres
beoefenden, die in die eeuw eigenlijk eerst volkomen hebben geleefd, van de opkomst,
den bloei en het verval der karakteriseerende prentkunst, die ontstond, zoodra het
oogenblik gekomen was, dat de klassisistische traditie had afgedaan en dat de
menschen het leven zelf wenschten afgebeeld te zien. De opkomst, die samenging
met den drang naar waarheid, - de bloei, die kwam met de erkenning van die waarheid
- en het verval, dat ontstond, toen gezocht werd naar een overtroeven van de
meesterschap door de manier, een dingen naar de gunst van het oogenblik.

ABEL FAIVRE.

- VOUS M'ARRÊTER!... C'EST BIEN, JE VAIS ÉCRIRE A MON DÉPUTÉ.
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Liederen
door J.F. van Hees.
I.
Ik wou dat ik kon zingen
een lied zoo zoet en zacht,
dat gij het door uw droomen
zoudt neuren dag en nacht.
Lied, dat ge heel uw leven
zoudt hoeden als een schat
dien ik u had gegeven
van 't beste wat ik had.
Lied, dat gij bij uw sterven
zoudt murmeln tot de dood
uw bleeke lippen kuste,
uw schoone oogen sloot.
O, dat mijn lied mocht sterven
met uwer oogen schijn
en dat mijn lied te derven
uw laatste smart mocht zijn!

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 21

431

II.
Ik weet geen breede zangen
die voeren, als een stroom,
de boot van uw verlangen
naar 't eiland van den droom.
Mijn lied kent niet dan 't neuren
van 't riet aan d'oeverkant
en 't eenzaam wijde treuren
der winden over 't land.
Ik weet alleen te zingen
van herfst en avondrood,
den weemoed van de dingen
die talmen voor den dood,
En 't zoet van eenzaam even
te staan in laten schijn,
van tusschen dood en leven
een droef gelaat te zijn.
Maar 'k weet geen breede zangen
die voeren als een stroom,
de boot van uw verlangen
naar 't eiland van den droom.
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Voor 't venster
door J.F. van Hees.
Voor 't venster zit ik, stil, en wacht
als d'avond op de gevels blinkt,
voor 't venster zit ik, stil, en wacht
omdat de scheemring zinkt.
Voor 't venster komt mijn blonde lief
als d'avond op de gevels blinkt,
voor 't venster komt mijn lief en lacht
omdat de scheemring zinkt.
Voor 't venster zit ik, stil, en wacht
als d'avond op de gevels blinkt,
en wacht mijn blonde lief, die lacht
omdat de scheemring zinkt.
Dan worden alle venstren blind....
dan ga ik uit en wacht
de sterren en mijn blonde lief
die naàdren in den nacht.
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De schande
door Minca Verster-Bosch Reitz.
Zij was meegevraagd.
Ze begreep zelf niet dat 't waar was, dat 't nu eindelijk écht gebeurd was; zij die
amper geduld werd onder haar makkertjes, omdat die haar allemaal zoo gek vonden
en zoo verlegen en zoo aanstellerig.
Ze deed altijd alles wat ze maar kon, om 't hun naar den zin te maken, hielp
goedmoedig mee zichzelf voor den gek houden en uitlachen.
Als zij telkens en telkens weer de zondebok van haar klas was, nam zij sullig en
verlegen-lachend elke schuld op zich, die haar grif door de pientere kameraadjes
aangewreven werd; ze verdedigde zich nooit, noch tegenover hen, noch tegenover
haar onderwijzers.
Ze was een ouwelijk kind van burgerlijke, reeds bejaarde ouders, en 't was of
gansch haar jong bestaan verduft was in de bedompte, kleinburgerlijke ontroeringlooze
kamer-atmospheer, waarin zij haar eenzame kinderjaren had verkwijnd als een
sprietige, goorbleeke plant, die uit haar kracht groeit en zonder bekoring gedijt.
Ze vonden haar aanstellerig, omdat zij miste hun rappe, luchthartige,
zelfvertrouwende guitigheid, gezegende eigenschap van kinderen in hun schooljaren,
die zij verkrijgen door hun onderlingen omgang en die hen doet glijden en heenrollen,
veerkrachtig en pijnloos over zoovele struikelblokken, waaraan kinderen wien dit
eigenaardig ‘savoir-vivre’ ontbreekt, zich kneuzen en wondstooten.
En nu wàs zij meegevraagd, eerst door Lou-zelf. Die had haar onder de
aardrijkskunde-les een briefje toegeschoven, waarop Lou met koeien van letters
gekrabbeld had ‘of ze óók komen wou op Lou's partijtje, aanstaande Zaterdag over
veertien dagen.’
En zij had op een ander papiertje heel netjes geschreven:
‘Als je 't goedvindt, dolgraag,’ - en 't weer naar Lou teruggeschoven.
Toen was zij star op haar atlas gaan zitten turen, zenuwachtig van 't wonderlijke,
dat zij nu óók eens zoo'n verboden briefje kreeg en er zelfs op had durven antwoorden.
En onderuit loerend in de richting, waar 't briefje gebleven was, had zij gezien,
dat Lou zat te lachen en haar twee buurmeisjes iets liet kijken, die daarop ook
begonnen te grinneken.
Maar bij 't aankleeden om vier uur, was Lou naar haar toe gekomen en had gezegd:
‘Wat ben je toch een mal schaap om te schrijven: als ik 't goed vind.... God, als ik 't
niet goed vond, dat je kwam dan zou ik je toch niet vragen’....
Ze had wat verlegen mee-gelachen toen de andere kinderen om Lou's uitval ook
lachten, en thuis had zij 'n oogenblik gedacht, dat er nu wel niets van komen zou, nu
Lou boos op haar scheen te zijn, en dat zij van de heele invitatie nog maar niets aan
haar ouders zou zeggen.
Maar 't brandde haar op de tong, dat groote nieuwtje, die enorme gebeurtenis in
haar leven, dat zij meegevraagd was, zij.. op 'n partijtje....
En toen had zij 't opeens zenuwachtig-lacherig gezegd, trotsch een beetje, kijkend
van vader naar moeder, hoe diè 't wel zouden opnemen.
‘Verbeeld u.... Lou Kinsbergen heeft mij op haar partijtje gevraagd.... 't is voor
over een paar weken.... dan is 't net Kerstvacantie.’
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Ma keek vreemd-verschrikt, toch ook wel blij-verrast voor 't kind.
Pa vroeg alleen, eerst secuur weten willend:
‘Wie is die Lou Kinsbergen?’ En zonder nog naar een antwoord te luisteren, praatte
hij lijzig, gewichtig-doenerig, voort:
‘Laat me 'ns zien.... ik heb 'n Kinsbergen gekend.... die was cargadoor.... Weet je
niet of-tie op de Beurs komt?’
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En zij, scherpend haar geheugen of zij iets vinden kon dat háár Lou eenigszins in
verband zou kunnen brengen met haar vaders ouden kennis, knikte ouwelijk, peinzend:
‘Ja, ja dat kon best Lou's pa zijn; hij kwam haar wel eens van school halen, 'n enkele
keer, om vier uur.... maar dan kon-ie toch best eerst op de Beurs zijn geweest. Hij
stond dan wel te praten met meneer van Greften, Mien van Greften's pa, en diè was
heel zeker op de Beurs, want die dee in assuranties.’
En pa wás nog wat blijven doorlijzigen over zijn vroegere connecties met
Kinsbergen en familie van dien. Maar ma had niets gezegd; had alleen maar zitten
denken, wat 't kind wel zou aandoen.... wat voor goed zij voor haar zou koopen’....
Want 'n feestjurk had 't kind niet.... 't ging toch nooit uit.
En nog dagen achtereen durfde het meiske over 't partijtje niet te praten, noch
thuis, noch op school, omdat zij eigenlijk niet wist of er nog wel iets van komen zou,
en zij zich met al haar aangeboren verlegenheid toch kinderlijk trotsch schaamde om
zich ‘met een doode musch’ blij te maken.
Maar op 'n Zaterdag middag kwam de huisknecht van Mevrouw Kinsbergen met
de officieele invitatie, een gebeuren, dat de druilige sufheid van de stille, lange
vrij-van-school-middag op eenmaal verdreef als een frissche wind, de grijze
regenwolken.
Nog één week en dan zou 't de dag zijn.
En die week kon zij bijna geen avond inslapen; uren lag zij wakker,
klam-zenuwachtig te overpeinzen hoè 't zijn zou, en hoè zij doen moest.
O, kwam er eigenlijk maar wat tusschen, dat zij niet gaan kon.... dat zij haar voet
verstuikte.... of zwaar verkouden werd.. of.... ging 't partijtje maar heelemaal niet
door....
Maar ze kon, ze wou 't niet zeggen, aan niemand, zelfs niet aan haar moeder, dat
zij er zoo tegen opzag, dat de angst voor dien al maar naderenden dag haar half ziek
maakte.... ‘Hoe moest ze toch doen, hoe moest ze zich toch gedragen aan 't diner....
's avonds als er gedanst werd’..
Alles was haar onbekend, haar, 't kind dat nooit uitging, dat nooit iets beleefde.
Maar op school kwetterden de kinderen met elkaar, vroolijk als jonge lijsters, en
die vroolijkheid wond haar op om ook blij te zijn, ook te verlangen naar 't feest
waarover zij 't telken dag druk hadden als bestond in hun nog zoo nauw-begrensd
leventje niets anders dan dat.
En toen kwam de dag van 't partijtje.
Drie andere meisjes van school met wie zij ook eigenlijk nooit omging, maar die
in haar buurt woonden, hadden haar voorgesteld met hun vieren één vigelant te
nemen, en zij had 't goed gevonden, blij al, tenminste niet alleen aan te komen.
Ma had in de boven-voorkamer al heel vroeg licht opgestoken; twee pitten van de
gaskroon; de derde had geen gloeikous, omdat ze toch nooit drie lichten tegelijk
brandden....
Dáár werd ze aangekleed.
Ze was koud en rillerig van zenuwachtigheid, en voelde zich onbehagelijk onder
den scheven lichtschijn, die den eenen kant van de kamer schril verhelderde.
De groote, ronde tafel was opzij geschoven om meer ruimte voor de spiegelkast
te houden en, lang uitgespreid op de canapé, onder drie hagelwitte, nog ruitvormig
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vouwgeplekte handdoeken, lag de feestjurk, crême mouseline met rose en groene
bouquetjes en opgemaakt met veel groen lint.
Over een salonezeltje hing, houterig als over te magere, hoekige schouders, een
rose chenille sortie en op een stoel stonden twee zwarte lak-schoentjes met heel witte
zooltjes van nieuwheid die de ouderwetsche roodfluweelen zitting wit-stoffig
bepoeierden.
Streng-stijf in hun roerloosheid rij-den de ouderwetsche meubels zich langs den
wand als in vijandige verstarring tegenover
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't vreemde dat daar gebeurde in hun omgeving, hun tegenwoordigheid, en de zelden
brandende kachel gaf een wee-zoetige lucht van warm-wordend ijzer en poetsgoed,
nu er een fel-pittig vuurtje in te knetteren lag.
En heel sluik, met de schrale, onvolwassen vormen van wat uit haar kracht gegroeid
dertienjarig kind, stond zij onder 't schrille gaslicht, dat scherpe kantlijntjes teekende
langs haar magere halsje, fel-witte glimlichtjes plekkend op de hooge
sleutelbeenderkens en op de knoestige schonkjes van de opgeheven ellebogen en
polsen.
Op de tafel brandde een spirituslampje en telkens hield zij 't friseer-ijzer in de
vlam; als 't heet genoeg was nam zij een haarvlok tusschen de vingers, neep de punt
vinnig tusschen de tang en wond dan, al draaiend-'t ijzertje in haar hand, de vlok er
omheen, tot heel 't haarrolletje stijf tegen haar voorhoofd zat, zóó stijf dat haar huid
als met kippevel-punten optrok. Dan stond ze een paar minuten heel stil, star kijkend
in den spiegel, soms wat ongerust 't rookend haar-rolletje met de linkerhandvingers
betastend, dat dan lauw-vochtig of kurkdroog-heet aanvoelde.
O, 't zou niet goed worden, ze geloofde 't nooit; waarom had ze ook maar niet
gevraagd om door een kapper gekapt te worden voor die dood-enkele keer, dat ze
nu eens uitging.
Toen schoof de moeder gewichtig-bedrijvig naar binnen:
‘Je mag wel wat voortmaken hoor; over 'n half uur komt 't rijtuig,.... is je haar al
koud?.... je moet 't niet gaan uitkammen als 't niet in den grond koud is, anders is
zóó de krul d'r weer uit.’
En humeurig van zenuwachtige gejaagdheid zei't meisje: ‘God Ma dat weet ik nou
toch ook wel.... 't is toch niet voor 't eerst, dat ik m'n poney opkrul’....
‘Wel allemachtig.... ben je wat mal, is me dat opstuiven’.... driftigde toen de moeder
terug, ‘doe dan voor mijn part wat je wil, dan bemoei ik er niet meer mee’
Ze liep de kamer uit, vrij hard achter zich dichtslaande de deur. Nog hoorde Truus
haar mopperen op de trap. Misschien wel tegen een van de meiden; Ma kon je ook
zoo wanhopig zenuwachtig maken....
Waar was nou ook weer d'r nieuwe haarlint.... jammer dat Ma geen groen had
genomen, net als op 'r jurk.... 't rose vloekte zoo tegen haar rossig blond haar;.. o,
daar lag 't.... bij d'r schoone zakdoek en 't nieuwe porte-monnaietje, dat ze van tante
Lien had gekregen en al zoolang bewaard, omdat ze 't eigenlijk zonde vond om te
gebruiken, 't was van paarlmoer, en de plooien waren van wit leer, en van binnen
was er wit moîré papier ingeplakt; ze zou d'r maar nooit centen in doen, dan werd 't
vuil.... alleen maar kwartjes of dubbeltjes....
Toch lief van Ma om alles zoo voor d'r klaar te leggen.... jammer dat Ma nou net
weer boos was.... Ma zou d'r vlecht maken en 't nieuwe lint strikken..... Truus bleef
even werkeloos staan, kijkend in den spiegel naar de haar-rolletjes die mal tegen
haar hoofd lagen; toen liep ze naar de deur, luisterde voorzichtig.... In de benedengang
ging een deur open. ‘Ma bent u daar? Komt u even?’....
Maar 't was een der meiden, die dadelijk, graag-behulpzaam vroeg: ‘Je Ma is in
de huiskamer, kan ik je soms helpen?’
En kennende haar moeders zwak voor de oude gedienstige, zei Truus: ‘Toe Sien,
ga jij Ma vragen of ze mij even komt helpen aan m'n haar.... Ma was daarnet wat
boos weet-je’.... De oude meid keek naar boven, waar 't magere meisjesfiguurtje in
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haar onderjurk over de trapleuning hing: ‘Toe, doe je 't even.... ik kan anders niet
voort.... zóó komt 't rijtuig’....
Met een goedig knikje van verstandhouding slofte de meid weg.
En Truus ging weer de kamer binnen; alvast zou ze d'r schoentjes aantrekken..
God wat zaten diè netjes; toen zij ze paste,
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met d'r zwarte schoolkousen aan, waren zij erg nauw, maar 't ging toch wel, alleen
staken haar teenen zoo hobbelig op elkaar gewrongen onder 't dunne leer door; Maar
nu zaten zij met die fijne halfzijden kousen, balkousen had de winkeljuffrouw gezegd,
als geschilderd aan haar voeten’....
En blij, in eigen bewondering tilde Truus haar onderjurk wat omhoog, strak langs
haar heupen, en stak beurtelings dan 't rechter, dan 't linkerbeen vooruit, met de
voetpunten spits naar beneden.
Zoo stond zij voor de groote spiegelkast al maar kijkend naar die slanke beenen
in de strakke, haast doorschijnende kousen en de smalle voetjes in 't soepele,
zachtglanzende leer.
Toen kwam de moeder langzaam binnen, wat effen nog door 't nog niet heelemaal
vergeven incident van straks. ‘Sien vroeg of ik je haar wou komen doen?’
Truus keek even wat bedremmeld, toen, prettiger gestemd weer door de mooie
schoentjes, die zoo meevielen, stak zij d'r bloote arm door moeders arm en die zacht
knijpend en tegen zich aandrukkend, fleemde zij: ‘Kom oudje.... wees nou maar niet
meer boos.... ik was ook zoo zenuwachtig dat ik niet klaar zou komen’....
‘Je mag tenminste nu wel hard voortmaken....
Ga nu maar zitten.... hier.... onder 't licht.’
En vlug begon de moeder het rossige haar te kammen en te schuieren, telkens na
elke kamstreek de zware rossige haarbos vernemend in de linkerhand; toen kwam 't
vlechten, handig en regelmatig, waarbij de snelle vingers als breinaalden door elkaar
flitsten.
‘Nou zal ik er eerst een smal zwart bandje om doen, dan houdt 't beter,.... anders
is dat nieuwe lint ineens verkreukeld als je 't zoo stijf moet vaststrikken;.... hou 's
vast’.... En over den schouder van Truus legde haar moeder de mooie, zware vlecht,
waarvan Truus zorgvuldig de uiteinden bij elkaar hield.
‘Heb je niks in je kapdoos?’ vroeg de moeder, even open wippend de deksel van
't kleine houten kistje dat op tafel stond.
‘Nee.... Misschien in 't laadje’....
Weer zocht de moeder in 't ouderwetsche kistje.
‘God kindje, kindje wat een rommel,.. 't is monnikenwerk om daar wat in te
vinden’....
En weer wat kregelig door 't oponthoud, zei Truus:
‘Ik heb ook nooit bandjes om m'n haar.. Altijd dadelijk 't lint, u hoeft heusch niet
te zoeken.... ze zijn d'r niet in’.... Toen riep de moeder weer aan de trap:
‘Och Sien, kom eens even boven.... heb je niet een smal stukje veterband of zoo?’..
Maar in de benedengang was veel gestommel, een kaars op 'n blaker stond midden
op den looper en Truus' vader riep naar boven:
‘Sien moet mij even helpen aan de ganglamp.... ik kan 'm niet aankrijgen’..
‘Hè god’.... zei teleurgesteld Truus, die 't door de open deur verstaan had, ‘kon Pa
nou niet wat eerder daarvoor gezorgd hebben?.... Als ze nou straks met 't rijtuig
komen en Sien doet de deur open, dan zien ze die pikdonkere gang.... Bij hun brandt
's avonds altijd licht in de gang.... Jasses wat vervelend is dat nou.. Zou Pa 't nog niet
gedaan kunnen krijgen?..
Intusschen had de moeder een stukje veter uit een laars geknipt en daarmede de
uiteinden van Truus' vlecht saamgebonden.
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‘En nou 't lint’.... Zacht knisterend bogen en kreukten de handige vrouwevingers
't nieuwe lint om de vlecht tot een groote gracieuse strik.
‘En als een haas nou je jurk aan.’
Met de vingertoppen tipte zij luchtig de handdoeken op.... ‘Keurig hè?’.... en,
voorzichtig in de hoogte houdend, in wijde spanning op haar twee armen, de zacht
in elkaar geschoven jurk, liet zij die behoedzaam over Truus heenglijden, die
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met opgetrokken schouders en gebogen hoofd zich kleinmaakte om niets, noch aan
de teertintige jurk noch aan haar gekapte kopje noodeloos te beschadigen. Toen
kwam Sien weer boven: ‘Meneer zegt, als u een fijne breinaald heb, dan kan ie de
gaatjes van den brander openpeuteren, die zitten verstopt.... we krijgen 'm zóó niet
an’....
Werktuigelijk bleven moeders handen de jurk vasthouden, terwijl haar gedachten
zich keerden naar 't vragen der gedienstige.
‘'n Fijne breinaald.... wacht.... nee toch niet.’
En Truus, haast huilerig: ‘Hè, 't staat zoo mal, dat we geen licht in de gang
ophebben, 't is zoo.... ik vind 't zoo.... verschrikkelijk burgerlijk.... en ze merken
natuurlijk meteen dat 't nooit brandt’....
‘Nou, nou,’ suste de moeder weer, ‘daar is wel 'n mouw aan te passen. Je kan
bijvoorbeeld best zoo langs je neus weg zeggen, dat 'r vandaag net 'n mankement
aan de brander was, en 't te laat was om nog 'n gasfitter te laten komen.’
‘Dàt is nou héélemáál bespottelijk’ pruilde Truus en zenuwachtig beknagend haar
onderlip, begon zij aan de haakjes van haar jurk te frutselen, die van achteren sloot.
Wat had zij 't zich heel duidelijk voorgesteld hoe 't gaan zou: Er zou gescheld
worden en dan zou Sien de voordeur wagenwijd opendoen, en dan zou zij door de
hel verlichte gang komen aanloopen, wat haastig en toch ook wel plechtig, licht
figuurtje in lichte glans.... net een prinses uit een sprookje!.... De stoep zou ook nog
wel verlicht zijn als Sien de deur maar wijd openhield, en dan zouden de lui op straat
haar óók zien in d'r prachtige kleeren en d'r sortie luchtig om d'r hoofd geslagen.. en
dan zou zij vlug 't rijtuig inwippen, dat dan snel wegreed....
Telkens als zij aan 't partijtje had gedacht met al haar angst en beklemming, dan
had juist die voorstelling haar een blij lichtpunt toegeschenen, iets wonderlijk
heerlijks, een soort triomftocht om trotsch op te zijn.
Heel haar gezichtje vertrok van ingehouden zenuwachtigheid en de moeder zag 't
en kreeg opeens medelijden met 't bedroefde kind.
‘Weet je wat Sien.... kijk jij eens in de onderste lâ van mijn kleine commodetje,
daar aan je linkerhand ligt 'n bundeltje verstelgoed, daar moeten ook 'n paar fijne
haakpennen bij zijn, en als ik 't wel heb, ook 'n stel dunne breinaalden’....
De meid, herhalend even voor zich heen ‘onderste lâ.... an me linkerhand?’....
slofte weg.
En de moeder begon omzichtig peuterig, door haar niet meer scherpe oogen, de
haakjes in de daarvoor bestemde zijden trensjes te hechten, telkens zoek-voelend
met de vingers langs 't soepele goed, naar 't fijne bobbeltje van 't volgende zijden
lusje.
Maar opeens ratelde een rijtuig schelschonkend over de straatkeien, hield stil
plotseling in een leegte van geluid nu 't daveren ophield, en toen klonk als
onheilspellend de zware klank van de ouderwetsche huisschel door de woning.
‘O Ma, daar zijn ze nou al.... en ik ben nog niet eens klaar’.... En hevig gejaagd
wilde Truus haar sortie grijpen en haar handschoenen. Maar de moeder nog
onbeholpener door 't bewegen van Truus, zoekend naar de laatste haakjes en trensjes,
kalmeerde: ‘Nou.... laat ze maar even wachten,.... ze staan niet in 't water.... ziezoo....
nog een paar.... nog één maar.. nee... nòg een... dáár.. nou ben je klaar.’
Maar Truus, gauw nog even kijkend in den spiegel, zag de malle haarrolletjes van
haar poney die nog niet waren uitgekamd.
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‘Wel-God-nog-en-toe’, zei de moeder, ‘hoe is 't mogelijk dat we dàt nog zouden
vergeten.’ En vlug dofte zij al kammend, de gefriseerde haren uit elkaar, die
droogkaffig 't gezichtje van Truus be-aureoolden.
Sien kwam weer in de half open deur.
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‘Heb je wat gevonden’.... vroeg de moeder.
‘Ik heb 'n breinaald èn 'n haakpen an meneer gegeven, hij is nog druk doende..
Maar ik kwam nou maar zeggen, dat de jongejuffrouwen in 't rijtuig laten vragen of
de jongejuffrouw nou komt.’
‘Ja, ja, ze is direct klaar.... hier Truus, je porte-monnaie nog, heb je alles?.... Kom
hier.... je sortie om’.... En haastig behing de moeder Truus' hoofd met de rose shawl.
Truus' hart bonsde. ‘Ja, ja, ik heb alles.. ben ik netjes.... zit alles goed?’.... Nog
even keek ze gauw in den spiegel, zag 't leelijke van de rose doek om haar rossig
haar; toen omvatte haar blik de mooi-teere jurk, de zij-bekousde beenen en de
‘pracht’-schoentjes.... toen zag zij óók in de spiegel moeders goedig oud hoofd, en
zich omkeerend, sloeg zij haar arm om de bejaarde vrouw en kuste haar klappend
met frissche onstuimige zoenen: ‘Dag Ma, dag schat, dank u wel hoor; voor uw hulp
en voor alles’....
‘Ja, gauw nou maar’.... haastigde de moeder goedig-vriendelijk. Maar toen stootte
Truus in haar gejaagde hoekige bewegingen, haar hoog opgekuifde hoofd tegen de
gaskroon, zoodat heel de sortie weer afgleed en opnieuw omgehangen moest worden.
Toen klip-klapte ze met de haar ongewone hakjes, 't portaal over en de trap af.
‘Voorzichtig’ vermaande de moeder, ‘je schoentjes zijn glad, hoor.... Die nieuwe
zooltjes.... pas op’....
‘Ja, ja’ riep Truus weer terug; maar op een van de onderste treden gleed zij uit,
en, grijpend nog snel de leuning, hield zij zich in evenwicht; maar alles wat zij nog
in haar handen had tuimelde voor haar uit, porte-monnaie, zakdoek en handschoenen,
en Rika de werkmeid die in de gang stond, grabbelde bij elkaar wat zij liggen vond
en stopte 't in haar handen.
Zóó liep Truus de stikdonkere gang door en in 't licht dat uit de half open huiskamer
streepte zag zij haar vader staan met den blaker en de uitgeblazen kaars in de hand.
Haastig zegde zij hem gedag en hij voegde haar nog toe dat zij om tien uur gehaald
zou worden.... met 't rijtuig.
Toen strompelde zij voorzichtig tastend langs den muur tot op de stoep en klom
beverig-onhandig in de vigelant, stootend weer haar hoofd in de deuropening van 't
rijtuig.
‘Holà’.... zei een der vroolijke makkertjes in 't rijtuig. ‘dat is mijn kop niet!’
De twee anderen giggelden en zooals altijd giggelde Truus om zichzelf mee; ze
smakte plomp neer op de ééne leege plaats, te verlegen om iets te zeggen, nog even
keek zij door 't raampje, toen de koetsier 't portier sloot; ze zag niets dan de holle
gaping van de open voordeur, 't schemerige silhouet van Riek, de werkmeid en de
nachtduistere gang.
Toen reden zij weg.
Truus had een brok in haar keel van zenuwachtigheid; ze voelde dat de drie meisjes
haar zaten aan te staren en telkens als 't wagendonker verlicht werd door een
straatlantaarn, keek ze naar buiten of strak voor zich heen, bang om een blik op te
vangen, waarvan zij 't spotzieke en plagerige maar al te goed kende. Ze was heel
bezig haar witte handschoenen gaan aantrekken, alsof dat gansch haar gedachten in
beslag nam; de drie meisjes zeiden geen woord, Truus voelde dat zij geen oog van
haar afhielden.
't Was bedompt in de dichte vigelant; ze kreeg 't benauwd warm, ook van agitatie.
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Toen klonk opeens gesmoord lacherig: ‘Je zal ze net aanhebben tegen dat we er
zijn,.... dan kan je ze meteen weer uitdoen.’
Truus keek naar het mat-bewasemde raampje, ze wou naar buiten kijken, zich
oriënteeren; toen maakte zij een onwille-
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keurige veeg-beweging met haar hand langs 't vochtige ruitje.
Nee, zonde van de witte handschoenen.. dan d'r zakdoek maar. Ze grabbelde in
haar schoot, vond niets dan haar portemonnaie, greep telkens en telkens weer een
bosje franje van de rose doek.... Nee, géén zakdoek. 't Angstzweet brak haar uit.
Misschien op den grond.... Ze bukte, voelde in 't donker de ruigte van den wagenmat,
de voeten van haar kameraadjes....
Een van hen vroeg: ‘Zeg, wat doe je toch.... ben je wat kwijt?’
En Truus, gloeiwarm en rood van 't bukken in de enge ruimte van 't volle rijtuig,
antwoordde verlegen lacherig: ‘Nee, niemendal.... ik geloof eigenlijk dat ik mijn
zakdoek kwijt ben’....
De anderen keken toen ook eens, maar allen tegelijk bukkend, stootten zij hun
hoofden tegen elkaar, wat hen weer deed uitproesten van pret.
‘Voort als we er zijn, kan je makkelijk zoeken,’ troostte een der drie goedig, ‘dan
zullen wij 't eerst uit 't rijtuig gaan.’ Maar nu bedacht Truus zich, dat Ma haar een
kwartje in haar portemonnaie had gegeven voor den koetsier, en een gulden voor de
meid bij Lou Kinsbergen; en, schuivend dicht naar 't portier-raam, deed zij omzichtig
't portemonnaietje open, en greep, bij 't voorbijschietend lantaarnlicht, 't kwartje eruit.
Weer zei een der meisjes:
‘We hebben al 'n fooi voor den koetsier hoor.’
En de ander: ‘Ik heb er ook een.’....
‘Ik kan er hem ook wel een geven’.... verlegen-lachte toen Truus weer.
‘Nee.. wat mal nou.. de man hoeft toch geen vier fooien te hebben.... geef jelui
nou niets’ begon weer 't eerste meisje,....
‘Mama heeft òns opgedragen om den koetsier wat te geven, omdat 't rijtuig door
háár besteld is’......
Maar Truus, bang dat 't voor schrielheid van haar zou worden aangezien, bleef
mallacherig volhouden, dat zij toch ook een kwartje wou geven.
‘Nou, dan geef ik 't ook,’ begon toen de derde weer, die niet alléén haar fooi wou
achterhouden.
‘Hè wat flauw nou’ kregelde weer 't eerste meisje ‘als ik jelui nou toch zeg dat
mama gezegd heeft, dat wij alleen, hoor je.. wij àlléén den koetsier wat moeten geven,
wees dan niet zoo vervelend’....
‘Nee.... Truus is vervelend.... diè is begonnen met 'r gezanik over d'r kwartje’..
‘Ik bèn niet vervelend,’ lachte Truus vriendelijk-doenerig, met snik-warme
vuurroode kop van agitatie, ‘maar waarom moet ik nu géén fooi geven, en jelui
wel’....
‘God kind, dat zeg ik je toch.... omdat 't rijtuig van ònzen stalhouder is.... maar
als je 't nou zoo dolletjes vindt om dat kwartje van je te geven, doe 't dan, en zeur
niet langer’....
De twee anderen schoten uitgelaten in lach, en Truus zat om zich een houding te
geven nog wat mee te lachen, maar haar mond beefde van zenuwachtigheid, haar
wangen gloeiden brandend heet, van schaamte en verlegenheid, en vol stonden haar
oogen glazig schitterend van tranen. Ze keek op 'r schoot, zag niets, knipperde met
de oogleden over de vol-vochtige oogen.... O, ze zouden 't merken, dat ze huilde....
voort viel er een traan naar beneden. Haastig streek zij met den rug van haar handje
langs haar oogen, toen dacht zij opeens weer dat 't vlekken zou maken op haar witte
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handschoenen.... Had ze toch ook d'r zakdoek maar.... Ze had ook zoo'n bezweete
neus, dat kreeg ze altijd als ze zoo zenuwachtig was....
Maar plotseling reed 't rijtuig vlak langs de huizenrij en hield stil.
O, dat feestelijk lichte huis, die voordeur die dadelijk openging zonder dat de
koetsier behoefde te schellen.... Werd ze maar opeens niet lekker.... zoo'n beetje
ongesteld, dat zij maar niet naar binnen behoefde....
Aan haar kant ging het portier open....
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‘Vooruit’, zei een der meisjes, opduwend haar bij haar schouder.
Als wezenloos klom zij 't rijtuig uit, liep de stoep over, de helle, vroolijke gang
in.... Sullig bleef zij staan, losknoopend weer de pas aangetrokken handschoenen;
achter haar, lachend met veel gegroet naar andere meisjes kwamen haar drie
gezellinnen, langs haar heen schuivend naar 'n half open kamerdeur, waarachter veel
gepraat en gelach was. Werktuigelijk liep zij mee, 't was vol in die kamer, ze herkende
haast niet haar schoolmakkertjes, ook maakte 't geroezemoes haar vreemd in haar
hoofd, net of ze alle geluiden van ver weg hoorde....
Toen stond 'n dienstmeisje in 'n zwarte japon en 'n kanten schortje voor haar en
wikkelde handig de rose shawl van haar hoofd en schouders, bleef toen nog even
wachten op Truus' handschoenen, die zij nog half aanhad, omdat ze eigenlijk niet
wist of zij die moest aanhouden of uitdoen.
‘Geef u die ook maar hier,’ zei 't dienstmeisje vriendelijk en Truus gaf haar de
witte handschoenen, die zij nog niet anders dan aan-en uitgetrokken had, met een
verlegen lachje en een zacht ‘O, dank u wel’.. over.
Toen bleef zij alleen staan rondkijken, 't was vol in de kamer; nog 'n ander
dienstmeisje hielp ook mee, want hier deden al de kinderen hun goed af; er lagen
stapels mantels en hoeden, mutsen en moffen, en bont en capes. 't Was 'n gegons en
gelach en gepraat, en niemand lette op Truus, zoodat zij zich wat vrijer begon te
voelen en een paar stappen deed naar een groepje meisjes, waar zij er enkele van
kende; maar toen zij er zich bij wou voegen, grepen 'n paar elkaar bij den arm, en
bij drieën en vieren gearmd gingen zij de kamer uit.
Truus voegde zich op goed geluk bij hen, verlegen mompelend: ‘ik ga maar zoover
met jelui mee.’
Ze hadden even hun onderling gesprek afgebroken, en een van hen had gezegd:
‘gut kind, ben jij daar ook.... Wat ben je prachtig!’....
Toen had ze zich wel weer verlegen en onbehagelijk gevoeld, maar ze had maar
weer wat gelachen en was met hen meege loopen.
Zoo gingen zij de breede ouderwetsche gang door.
‘In de tuinkamer zijn ze’.... vertelde een der meisjes. ‘Ja,’ voegde 'n ander er bij,
‘Lou heeft mij verteld, dat wij in de groote suite een Kerstboom hebben, van avond....,
daarom worden wij in de tuinkamer ontvangen’....
Truus hoorde weer alles haast heel uit de verte. ‘O, als zij toch ook eens zoo vrij
over alles kon meepraten, en zoo op de hoogte was van de omgeving van haar
makkertjes’....
Suffig liep zij mee; ze was zoo warm en zoo zenuwachtig, had ze toch maar 'n
zakdoek, ze had 'm zoo noodig en die gedachte maakte haar nog meer onbeholpen
en schichtig. Zoo ging ze tegelijk met de anderen de tuinkamer binnen; 't wemelde
er al van meisjes. Och, och, van de andere klassen had Lou er zeker ook mogen
vragen.... Daar had je die groote Jeanne van Waasfeld en Hilda Hoogland.... die
waren uit de vijfde klas.... en zeker al zeventien.... daar had je Lou.... wat was ze
netjes, heel in 't wit en 'n witte strik in d'r haar, ze zou maar dadelijk heel vroolijk en
vriendelijk doen tegen Lou....
Maar Lou Kinsbergen zag haar heelemaal niet, omdat Truus zich verdringen liet
door een paar andere pas binnengekomen meisjes, die luidruchtig op Lou afstoven:
‘Waar is je Ma, Lou.... Wat schattig van haar dat wij vannacht bij jelui kunnen blijven
logeeren. Mama vond 't wat bezwaarlijk, dat wij van avond weer naar Utrecht terug
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moesten’ - En mee-troonde Lou de vroolijke meisjes naar een dame, die Truus nu
eigenlijk pas in 't oog kreeg; en toen zag Truus, dat alle meisjes haar gingen begroeten,
de meesten gaf zij 'n hand en 'n zoen, met alle praatte zij even.
Truus streek haar kil-klamme handen
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ongemerkt langs haar jurk. O, als ze óók 'n hand moest geven.... en wat zeggen tegen
die vreemde mevrouw.... ze zou zich maar wat achteraf houden.... niemand zou 't
merken dat zij Lou's Ma niet begroet had....
Ze liep achter de meisjes om, bekeek ouwelijk aandachtig 'n paar schilderijen,
ging toen heelemaal in 'n hoek van de groote kamer, waar een kastje stond met heel
oud porcelein en poppetjes, achter glas....
En starend op de Sèvres en Meiszner herders en herderinnen, luisterde zij naar de
levensblije stemmen achter haar, naar 't gegons en geroezemoes van die vele meisjes,
die gekomen waren, zooals zij, om vroolijk te zijn en pret te maken....
En weer blikkerden haar oogen van tranen, wreef zij schuw-snel met den bovenkant
van haar pols langs de zweet-beparelde neus, de vochtige oogranden. Kon ze maar
wegloopen, zag ze maar goedschiks kans 't huis uit te komen, niemand stoorde zich
toch aan haar, niemand zou d'r missen.... maar hoè zou ze thuis komen, in donker,
dat verre eind....
Al turend naar de hoofsch nijgende en gracieus rok-tippende porceleinen figuurtjes,
doorleefde zij haar denkbeeldige vlucht langs de eenzame grachten naar huis.
Maar opeens hoorde zij vlak bij haar een heldere lieve stem, en blij dat zij
aangesproken werd, toch ook weer beangst, dat zij zich niet meer zou kunnen
schuilhouden, keek Truus om, naar een groot, robust meisje dat vlak achter haar
stond en haar toeknikte. Truus werd vuurrood, durfde niets te zeggen, maar 't groote
meisje, goedigbegaan met haar verlegenheid zei: ‘Wat zit je hier in 'n hoekje.... bekijk
je de beeldjes? Die zijn aardig hè?’....
‘O, ik vind ze prachtig,’ zei Truus zenuwachtig oprollend een slip van haar groene
strikken.
't Groote meisje bekeek haar wat meewarig-onderzoekend.
‘Ben je wel 'ns meer hier geweest? Ik geloof niet dat ik je ooit gezien heb.... Hoe
heet je?’....
En schor mompelde Truus, met 'n zenuwachtig kuchje:
‘Nee.... ik ben voor 't eerst door Lou meegevraagd.... Ik heet Truus.... Truus
Lamborg.’
't Groote meisje, dat haar goedig-meelijdend was blijven aanstaren:
‘Zoo..... Ik heet Renée,.... Ik ben op één na Lou's oudste zuster.... Willen wij nu
samen eens naar de anderen gaan?.... Straks gaan ze wat spelletjes spelen’....
Op Truus viel ineens weer 't looden gewicht van de noodwendigheid om zich bij
die gansch vroolijke goedlachsche bende te voegen; schuw keek ze om, zag ze allen
met elkaar bezig, een groote zwerm nog rondom mevrouw Kinsbergen, de anderen
in groepjes, maar allen pratend, lachend, in druk gedoe van vroolijkheid.
En toen zag ze ook opeens hoe eenvoudig de anderen aangekleed waren;... zeker
hun Zondagsche jurk.... en.... laarzen hadden ook de meesten aan;.... daar waren maar
'n paar kinderen heel in 't wit; haar eerste gedachte was genoegelijk trotsch, omdat
zij zoo netjes uitgedoscht was, zoo echt ‘zooals 't hoort’.... had Ma gezegd.
Maar toen steeg 't bloed haar weer naar de wangen bij 't vooruitzicht dat zij nu
nog meer in 't oog zou loopen, als zij naar hen toeging.
‘Wat heb je 't warm’.... klonk Renée's kalme stem, ‘je heele voorhoofd en je neus
zitten vol kraaltjes’.... Met een schuwlinksche beweging streek Truus weer langs
haar gezicht met de bovenkant van haar pols.
‘Neem je zakdoek.... 't is heelemaal nat’....
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Truus giggelde verlegen: ‘Nee.... 't is al over.... 't gaat zoo al’....
En al maar keek Renée 'n beetje viezerig ontstemd en toch ook wel
goedig-beschermend naar dat opgedirkte kind, met de onbenullige manieren en 't
gloeiwarme ver-
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legen gezichtje, waarin de oogen in angstige spanning te gluren lagen.
‘Kom, nu gaan wij naar de anderen,’ zei ze kort. Maar toen ze Truus' figuurtje
naast zich zag, zoo stil, zoo berustend als was zij een offerdier, dat ter slachtbank
gevoerd werd, toen legde ze haar arm om Truus' schouders en vroeg: ‘Welke meisjes
ken je hier zoowat?.... zit je in Lou's klas?’
En hakkelend vertelde Truus, dat zij maar met weinig kinderen omging.... ‘Zie
je.... Pa en Ma zijn al oud.... en we zien nooit menschen.... zoo komt 't dat ik ook niet
veel uitga’....
Weer keek Renée naar de opgeschikte feestjurk en de dansschoentjes, en Truus
die haar blik opving, kleurde weer tot achter haar ooren.
Zoo voegden zij zich bij de andere kinderen waar zij Lou's jolige stem boven allen
uit, hoorde roepen;
‘Gaan jelui allemaal mee wat spelletjes doen?’
Toen raakte Truus in 't gedrang van de opstuwende lachende meisjesbende, en
allen tezamen trokken zij de gang in, de breede trap op naar boven waar Lou weer
voor allen uitgalmde: ‘Kom mee naar onze oude leerkamer, daarnaast is de
mangelkamer en aan de andere kant een leege logeerkamer,.... we kunnen daar allerlei
gekheid uithalen!’
Overal draaide Lou 't electrisch licht op.
‘Nou, wat zullen we eerst gaan doen? spelletjes met kaarten.... zwarte Piet?’
‘Ja, ja, dolletjes’ riepen vele opgewonden door elkaar; en anderen er tegen in:
‘Laten we 'n protocol maken.’
‘Ja, dat's leuk.... 'n protocol.... 'n protocol.’
‘Of verstoppertje.... over al de kamers boven.’
't Bleef een verward geroezemoes; toen stemden de meesten voor spelletjes met
kaarten.
Truus wist geen raad.
Nog nooit had zij 'n kaart in d'r handen gehad, kende ze nauwelijks bij naam....
Rondom de groote, ovale tafel in de oude leerkamer gingen ze zitten; die geen
plaats konden krijgen zaten aan een andere tafel wat verder af en deden onderling 'n
ander spelletje. 't Leek Truus als een nare droom; ze kreeg een handvol kaarten,
waarmee zij niets te doen wist; ze keek naar de twee meisjes naast haar en probeerde
onbeholpen de kaarten in haar linkerhand uitgespreid te houden, net als die 't deden.
Telkens legde één 'n kaart op tafel.... dan was er uitbundige pret, soms geroep en
geplaag.... Toen kwam háár beurt en tuurde zij verward, met glazige oogen op de
raadselachtige figuren in haar heete hand....
‘Kom, vooruit, nou jij Truus’, riep een der makkertjes over de tafel heen.
Turen bleef zij op de uitgespreide kaarten als zat zij diep in gedachten te
overleggen.
‘Hè, wat flauw nou.... schiet nou op, Truus!’
Truus' oogen blikkerden weer van tranen; in haar ooren gonsde 't alsof ze er 'n
schelp tegenaan hield.
Al de kinderen keken naar haar, sommige gingen met 't bovenlijf heel over de tafel
hangen om haar in 't oog te krijgen.
Truus durfde niet op te biechten, dat ze geen syllabe van 't heele spel begreep, dat
alles haar verward en onbegrijpelijk leek en dat die kleurige, fleurige kaarten voor
háár even goed een gebed in 't Hebreeuwsch konden bevatten. En om zich 'n houding
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te geven, mompelde zij ouwelijk gewichtig doenerig: ‘Ja, wacht nou's even.... wat
zal ik nou's zetten’....
Toen proestten al de kinderen 't weer uit, sommige brutaal, meedoogenloos, anderen
gesmoord-spottend; 't was Truus of de heele tafel met kaarten en al in 'n nevel
verdween.... ze wist niets, ze begreep niets, alleen hoorde zij 't wreede, onontkoombare
lachen....
Toen hing haar buurmeisje over haar arm en in haar kaarten kijkend trok zij aan
een ervan:.... ‘Die.... gauw.’ Truus gooide sullig de aangewezen kaart op tafel, en
als
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bevrijd van 'n last keek ze op, keek naar de anderen, meelachend, soms meebuigend
over de tafel als 'n ander kind goedig geplaagd of uitgelachen werd.
Totdat opeens 't weer háár beurt was en ze allen weer zaten te wachten op háár
die weer even onnoozel op haar kaarten te turen begon.
Toen gingen zij door elkander roepen, haar ophitsend, treiterend totdat haar verward
hoofd gansch niet meer denken kon, en in brooddronkenheid van pret trokken aan
weerskanten haar buurmeisjes een kaart uit haar hand en legden die op tafel, en de
anderen gilden: ‘Nee Truus, niet valsch doen.’ En Truus, niet vattend 't relletje, ging
zich verdedigen, eerst lacherig, toen zenuwachtig boos; maar ze luisterden niet naar
haar; totdat weer haar beurt kwam en zeker wel vier of vijf handen háár hand
omtrokken om 'n kaart te bemachtigen. Duizelig en suf liet Truus al de lachpret over
haar heen gaan, hoorde alleen minachtend vragen: ‘God, kind pas toch op je beurt,
waarom speel je toch niet?’
Dan prevelden haar lippen hakkelend een excuus waarnaar niemand luisterde en
hoorde zij weer ver weg 'n ander kind zeggen: ‘Ze doet altijd zoo raar.’
‘Ken je 't spelletje niet?’ vroeg 'n beetje meelijdend 'n meisje aan d'overkant van
de tafel.
‘Ik.... ik ken geen één kaartspelletje.. daarom begrijp ik 't niet zoo goed’ antwoordde
verward-zenuwachtig Truus, dankbaar ophunkerend naar 't beetje vriendelijks dat
haar daar zoo onverwachts tegenklonk.
‘Uit.... uit.... nee, ik nog; hè dat's flauw; dáár, Mien heeft gewonnen’....
Allen hingen weer over de tafel, stoeiend en plagend en Truus, suffig-zwaar in
haar hoofd leunde tegen den rug van haar stoel, denkend, half opgelucht over 't eind
van 't spel, met beklemming weer, aan 't geen nu volgen zou.
‘Nog een,’ klonken stemmen van de andere tafel.
‘Nee, nou wat anders.’
‘Protocol, protocol’.... ‘Nee, verstoppertje.’
Truus herademde; dàt was tenminste een spel, waaraan zij kon meedoen; en in
haar blijheid vermande zij zich en klapte mee in haar handen, schel roepend: ‘hè ja,
verstoppertje, verstoppertje.’
Bijna de helft der jolige bende was voor ‘protocol’, de anderen gingen verstoppertje
spelen.
Twee aan twee zouden zij zich verstoppen; zij hadden geloot en Lou was
aangewezen om te zoeken.
Over de gansche bovenverdieping van 't groote huis verspreidden zij zich; Truus
was vrijer en opgeruimder geworden, zij begon zich meer vertrouwd, meer eigen
met haar omgeving te voelen, zoo telkens met één meisje en niet met die heele bende,
zwervende van kamer tot kamer, overleggend samen wat een goede schuilplaats was,
elkaar meetrekkend soms, overhaast vlug, achter 'n gordijn, in 'n kast, onder 'n
tafelkleed, en dan fluisterend, elkaar knijpend van opwinding als ze bijna ontdekt
waren.
't Leek haar zoo vertrouwelijk, dat samen hurken in de nauwste schuilhoekjes, 't
angstig wachten en luisteren, 't vliegensvlug wegschieten op de teenen....
't Was voor haar haast geen spelletje meer, maar 'n èchte vlucht, 'n echt ontdoken
gevaar, samen doorgemaakt, samen getrotseerd, zij met 't makkertje.... De opwinding
deed haar wangen gloeien, ze voelde zich veerkrachtig, flink, vastberaden.... O, wat
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was 't toch heerlijk, wat 'n pret had ze en wat leek 't haar nu ver weg en onbegrijpelijk,
dat malle van haar, dat ze er zoo tegen op had gezien.... tegen de heele partij....
Even schoot, onrustig haar makend, de gedachte door haar blijheid, dat zij straks
aan 't diner zou zijn. Ze voelde haar handen klam worden van zenuwachtigheid.
Ze zàg al de tafel met al de meisjes rond-
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om, en Lou's Pa en Ma, die ze nog niet eens kende,.... en al de gerechten, die ze
misschien nog nooit gezien had.... Misschien was er wel wat bij waarvan zij niet eens
wist hoe ze 't eten moest.... en er zou natuurlijk weer heel veel gepraat en gelachen
worden en dat kòn ze niet bijhouden.... 't maakte haar suf.
Maar heel die wirwarrel van gedachten dreef zij moedig terug. Nee, ze had nu
pret, ze was nu over alles heen, ze vond 't heerlijk, ze voelde zich nu net als de
anderen; daar was niets om je zenuwachtig over te maken.. Ja, ja, 't was toch zoo
zalig om zoo echt, ècht uit te zijn.... en 't zou nog zoo'n heerlijke lange avond duren....
Weer veegde zij d'r klamme handen langs de gloeiende wangen, de vochtige
zweet-bekraalde neus. Hè, als ze nou nog 'n zakdoek had dan zou ze heelemaal....
dan zou ze volmaakt gelukkig zijn.... Ze had 't wel gemerkt dat Renée 't vies vond
dat ze zich telkens maar zóó afveegde....
Maar opgeschrikt uit haar gedachten-doezel door 't kameraadje dat haar weer
meetrok naar een anderen schuilhoek, trachtte Truus in blije speelpret haar benepen
angstgedachtetjes terug te dringen.
Totdat zij opeens, zwervend weer van kamer tot kamer, op de tafel van de
logeerkamer, een reistaschje zag en een mof, waaruit een zakdoek stak.
En verwonderlijk begon toen dat kleine witte vlekje in die mof haar te fascineeren.
't Kon haar niet schelen van wie 't was, wie 't daar had neergelegd; 't wàs daar, stil,
onbeheerd als had 't geen eigenaar; dat kleine witte doekje lokte en lokte haar telkens
weer de gang over, langs de openstaande deur, soms de kamer in, alleen maar om te
kijken of 't er nog wel was, of niemand 't nog had weggenomen....
En plotseling wíst ze, dat ze 't hebben wou.... dat al maar groeide in haar de begeerte
naar dat onnoozele kleine doekje, dat daar achteloos en vergeten lag als een vodje,
maar voor háár een rijkdom was, 'n wonderbaar bezit. En 't liet haar niet meer los;
werktuigelijk nog meespelend, willoos meezeulend van plek tot plek, dacht zij alleen
nog maar hoe zij 't zou kunnen bemachtigen. En ook dat oogenblik kwam, toen haar
makkertje zich in een muurkast verschool; en zóó fel waren haar gedachten gespannen,
dat zij geen oogenblik aarzelde, maar geruischloos op de teenen langs de tafel tippend,
't doekje greep en 't stijf ineengerold in haar hand kneep. Er kwam een opgewonden
blijdschap over haar, 'n lust haast om iets uitbundigs te doen en opeens bezwaarde
haar de stilte van haar omgeving, de wetenschap van al de, overal verstopte
kameraadjes.
Zoo zat ze stil in d'r schuilhoek achter 'n kamerschut, stijf in haar hand genepen
't kleine balletje zakdoek, waarnaar ze niet keek, geen behoefte had om naar te kijken
omdat zij 't voelde in haar kil-klamme hand, en dat gevoel heel haar gedachten
absorbeerde.
En zoolang 't spel duurde nog, speelde Truus 't mee, opgewonden, luidruchtig-blij,
't zakdoekje als een prop, onveranderd in haar dichtgeklemde hand.
Toen kwam Renée boven, schel klappend in de handen als een sein tot samenkomen.
Ze moesten nu allen naar beneden, om zich wat op te knappen en handen te wasschen,
en heel de vroolijke meisjes-bende zwermde weer de trappen af, pratend, joelend en
schaterend over de pret die geweest was en die nog komen zou.
Nog eenmaal overviel Truus de angst voor 't diner, treuzelde zij in 't cabinetje,
nam dubbel veel tijd om haar handen te wasschen als kon zij zóó 't gevreesde
oogenblik verschuiven. Maar toen zij weer in de gang kwam, en langzaam opgestuwd
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door de andere meisjes, meeliep naar de eetkamer, had zij zich vermand, opwindend
zichzelf met de gedachte dat 't ook wel zou meevallen.
't Was een heel lange tafel; Truus dacht,
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‘dat ze maar ergens zou gaan zitten,’ maar toen zei een meisje dat al een plaats naast
haar innam: ‘Nee kind.... hier komt Tine van Brakel.’
Schichtig schoof toen Truus op een stoel daarnaast, maar toen zei lacherig 'n ander
meisje: ‘Ho wat Truuseke, dat is mijn plaats, als je er niets tegen hebt.’
Dood verlegen stond Truus weer op en liep sullig langs de tafel. In 't midden van
de lange rei zag zij mevrouw Kinsbergen zitten, en aan den overkant Lou's vader....
Ze herkende hem van school....
O, dáár in de buurt had ze heelemaal geen moed om 'n plaats te zoeken; ze zou
nog maar wat rondtreuzelen en dan opletten waar ergens een plaats open bleef.
Maar toen hoorde zij weer Renée's lieve klare stem:
‘Hoe is 't kleintje, kan je je plaats niet vinden?.... Willen wij samen eens zoeken?’....
‘Ja heel graag’.. antwoordde Truus verlegen deftig-doenerig, met wat geaffecteerde
stem van zenuwachtigheid, zoodat de andere meisjes die daar in de buurt al aan tafel
zaten, spottend omkeken en proestlachten.
‘Jae, hêeel grèg!’ bauwde één van hen, haar na.
En Truus die vuurrood achter Renée aanliep, brak 't zweet uit, van angst om te
weten tusschen wie zij geplaatst zou worden.
Toen zei ze opeens zacht: ‘ik wou dat ik naast.... u.... mocht zitten.
‘Naast mij.... wou je dat zoo graag?’ vroeg goedig-verbaasd Renée.
Truus knikte, wrijvend met 'n vinger langs haar trillende mond.
Weer keek Renée meewarig naar 't opgedirkte, gloei-warme, onbeholpen kind;
even rees weer een gevoel van ontstemdheid bij haar op, toen, zich overwinnend zei
ze opgewekt: ‘Nou kom dan maar.’
En voortloopend met Truus aan 'n hand ging zij de tafel langs, naar een der andere
meisjes, even praatten zij samen; Truus zag de verwonderde opgetrokken
wenkbrauwen van 't vreemde meisje, 't kijken naar Renée en toen naar haar, 't
fluisteren....
Toen stond 't groote meisje op, knikte lachend tegen Renée....
't Leek Truus allemaal heel gewichtig, en ze stond er onbenullig afwachtend bij,
met 'n gevoel van afhankelijkheid tegenover die twee groote meisjes naar wie zij als
naar haar meerderen, haast met eerbied opzag.
En toen zij eindelijk naast Renée zat en verlegen langs de tafel gluurde, toen zag
zij pas bij elk bord een kaartje liggen met den naam van een der meisjes. Zij kleurde
weer van verlegenheid over haar eigen sullig zoeken, en kijkend naar wat de anderen
deden, vouwde zij oók haar servet open, legde 't op haar schoot, en leunde toen
opgelucht en voldaan tegen haar stoel, met minder angst en zenuwachtigheid
afwachtend wat verder gebeuren zou.
En toen ging 't haar erg meevallen: 't eten van de soep, de kleine pasteitjes, de
visch; er was nu niemendal meer waar zij bang voor was.... Wat mal toch dat ze
gedacht had héél ander eten te zullen krijgen dan thuis.... 't Was wel erg lekker,....
en telkens weer 'n ander bord en andere vork en mes.... Dat was toch wel erg deftig....
Thuis kwam alles tegelijk op tafel en dan at je op jezelfde bord eerst 't een en dan 't
ander, alleen als er wat toè kwam dan kreeg je 'n schoon klein bordje met 'n andere
vork en lepel.... en hier werd ook alles bij je gebracht, en kon je zelf nemen, zooveel
of zoo weinig als je maar wou,.... Prettig dat háár beurt altijd na Renée kwam.... Ze
deed nu alles maar precies zooals Renée deed.... Wat of 't daar straks toch geweest
was....
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Er waren kleine gebraden vogels, veel kleiner dan kippen..... Ze had van de schotel
precies zoo'n stukje genomen als Renée.... En tegelijk was er 'n kom bij
gepresenteerd.... daar had Renée voor bedankt.... Toen had zij ook bedankt, en Renée
had toen naar haar bord gekeken
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en gezegd ‘hou je niet van compôte?’.... Nee.... heelemaal niet’, had ze toen maar
gejokt.... ‘u.... ook niet?’
Toen had Renée even gelachen en gezegd: ‘ja.... ik wel, maar ik heb wat kiespijn
en nu durf ik 't niet te eten,’ Truus begreep 't niet best, ook niet waarom Renée
gelachen had.
Maar anders was alles prettig; de mooie hel-verlichte kamer en 't aardig-zachte
geloop van de twee meiden en de twee knechts, die je al maar bedienden, en 't jolig
lachen en praten dat om en over haar heendreef en haar soezerig maakte; soms lachte
ze maar eens 'n beetje mee, maar meestal zat ze stil te kijken naar alles....
Al die meisjesgezichten die er nu zoo heel anders uitzagen als op school, zoo mooi
en blank en rozig onder 't electrisch licht.... en wat durfden ze toch allemaal maar
zoo gewoon gekheidjes te maken met meneer Kinsbergen.... Hélène Melchers had
zelfs 'n weddenschap met 'm.... om 'n dans samen,.... ‘Nou liever om 'n doos marrons
glacés’ lachte Hélène, en ieder in hun buurt had geschaterd.
Toen had Lou's pa gezegd: ‘Dat zou je me twintig jaar geleden niet geantwoord
hebben’.... En toen Hélène weer, plagerig: ‘Nee.... ik ben pas zeventien!’ En ze
hadden allemaal weer gelachen, en in d'r handen geklapt en Lou's pa had zoo aardig
in z'n baard zitten grunneken en gezegd: ‘Daar zet je mij schaakmat.... wacht maar
ik zal je nog wel vinden’....
't Leek Truus vreeselijk brutaal van Hélène en ze bleef naar 't luidruchtige clubje
zitten staren als naar een wonderlijk iets dat ze niet begreep en niet goedvond en toch
eigenlijk ook wel benijdde,.... maar voor geen geld van de wereld zou zij er toch bij
willen zitten.... Och, och wat had ze 't toch goed nou, en zoo rustig,.... Renée knikte
tusschenbeide eens goedig-vriendelijk, of zei 'ns wat tegen haar.... En ze behoefde
haar nu ook heel niet vies meer te vinden, want ze gebruikte nou telkens 't zakdoekje..
Eerst durfde ze haast niet; 't was haar of iedereen 't wel dadelijk zou herkennen:...
maar toen 't een keer heel erg noodig was, had ze 't schuw voor den dag gehaald....
Maar niemand had er opgelet en nou gebruikte ze 't iederen keer; er zat 'n prachtig
fijn kantje om, dat had ze eigenlijk nou pas gezien....
En in haar schoot zat Truus 'n punt van 't doekje glad te strijken en 't kantje
voorzichtig uit te trekken en zoo verdiept was zij in 't bekijken ervan dat zij heel niet
merkte hoe Renée met van verbazing opgetrokken wenkbrauwen óók keek naar 't
zakdoekje, dat zoo heel niet paste bij 't in-burgerlijke, opgedirkte kind....
Toen, opeens keek Truus op, en, vangende nog Renée's verwonderd kijken, voelde
zij 't bloed naar haar hoofd gudsen en frommelden gejaagd haar zenuwachtige vingers
't doekje onder haar servet.
En Renée bleef naar haar kijken, omdat ze 't kind niet begreep; dat rare sullige
kind, dat haar 't eene oogenblik ontstemde, 't andere oogenblik weer meelijden
inboezemde; dat schichtige, manierlooze kind, dat zich nu eens ouwelijk-geaffecteerd
aanstelde, dan weer stom-bedelde om vriendelijkheid en bescherming als 'n
afgejakkerde hond.
Maar Truus voelde zich duizelig van angst worden, onder dat al maar starre,
nadenkende kijken van Renée. Ze voelde haar armen beven tot in haar elboogen, en
haar voeten werden ijskoud; al 't gezoem van praten en lachen om haar heen had
geen zin meer voor haar; 't was of haar gloeiendheet hoofd dat gansch bezweet werd,
zoo bonsde en schokte dat 't geen gedachte verwerken kon. En met
zenuwachtig-vertrokken mond keek zij weer dof voor zich uit, op haar bord, haar
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leeg dessertbordje waarin, als 'n gouden ster, 't schitterlicht van de groote kroon te
weerkaatsen lag.
Toen hoorde zij Renée zeggen: ‘Ben je niet goed?.... Wat heb je 't warm’....
En, dieper nog wegstoppend 't zakdoekje
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tusschen haar knieën, zei Truus schuw, onnoozel lacherig naar haar kijkend: ‘Vin
je?’....
Renée gaf geen antwoord, bleef haar nog een oogenblik onderzoekend aankijken,
maar toen Truus haar servet greep en daar schichtig haar gezicht mee afveegde, dat
heel rood en bezweet was, toen draaide Renée zich wrevelig om en bemoeide zich
niet meer met haar.... Truus zat verslagen; ‘ze wist 't nu zeker.... Renée had 't ding
herkend;.. dáárom had ze gevraagd of ze zoo warm was.... om dat Truus dan 't doekje
weer gebruiken zou en Renée 't dan nog eens goed zou kunnen zien;.... O, o, dat nu
juist Renée 't moest zijn, Renée die zoo lief voor haar was.... o, o,.... ze aanbad
Renée.... ze zou door een vuur voor haar gaan;.... Nou net, nou ze zoo innig, innig
gelukkig was, nou zou 't uitkomen, dat ze.... dat ze gestòlen had.... en Renée zou 't
weten.... goeie, lieve Renée’....
Truus dacht dat ze suf van angst werd.
Voort zouden allen 't aan tafel weten, allen.... ook Lou's Pa en Ma.
Wezenloos staarde Truus over de tafel.
‘Wil je wat fondants?.... kijk.... en daar heb je pistaches, willen we er samen eens
een aftrekken?’.... Truus'buurmeisje aan den anderen kant vroeg 't; ze hoopte plagerig,
Truus met den knal ervan aan 't schrikken te maken.
Maar voor Truus gaf 't een reactie en toen zij schril-zenuwachtig gelachen had
over de schelle ‘petsch’ van 't ding, werd zij kalmer van denken.
Nee, 't was nog niet zeker dat Renée 't zakdoekje herkend had; en eensklaps lichtte
bij Truus een gedachte die haar niet meer losliet.
't Diner liep ten einde.
De belofte van Lou's Ma, dat er in de groote tuinkamer gedanst mocht worden,
was door de meisjes met uitbundig gejuich begroet, en in groepjes trokken allen er
heen. Toen nam Truus 't oogenblik waar.
Treuzelend totdat zij weer een der laatste was, schoof zij in de gang, ongemerkt
't cabinetje in, waar zij vóór 't diner ook haar handen had gewasschen.
't Was er nu stikdonker; 't knopje van 't electrisch licht kon ze niet vinden, zou 't
ook niet hebben durven omdraaien. Nu stond ze stil, greep snel 't zakdoekje en als
'n blinde zoo zeker van beweging, begon ze voorzichtig 't heele Valencienne kantje
er rond omheen af te scheuren. Toen tastend langs de kille muurtegels zocht zij de
deur van 't closet, die zij haastig opende en naar binnen sluipend, voelden haar handen
naar de mahoniehouten rand, waar langs zij vlug, heel 't rafelig propje kant naar
beneden wierp.
En voorzichtig terug door 't donkere cabinetje deed zij de deur open en liep fluks
de gang in.
De tuinkamer stond open; wat piano-muziek klonk brokkelig door 't pret-gedruisch
en 't praten heen.
Toen schoot een kleine pincher langs Truus en daar vlak achter kwamen twee
opgeschoten jongens.
Truus aarzelde, wilde de jongens voorbij laten gaan, maar ze bleven achter; toen
klapte Truus op haar knie om den hond te roepen en te aaien; 't dier sprong tegen
haar op en de jongens lachten; Truus bekroop opeens een vreemde lust om ook eens
grappig te zijn, ook eens aardig gevonden te worden, ze ging 't dier uitbundig ophitsen
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tot spelen en keffen, al maar hoog, met opgeheven arm, knippend met de vingers;
dan, als 't beest opsprong, grijpend hem in z'n snoet of in z'n stug-harige huid.
De jongens waren ook blijven staan.
‘Gipsy’.... zei de een, kijkend naar Truus' gedoe.
De ander haalde de schouders op, en floot even zacht-sissend tusschen z'n tanden.
De hond kwam gehoorzaam naar hem toe en Truus liep de tuinkamer binnen,
gevolgd door de jongens; maar sommige meisjes, die door de open deur 't spelletje
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gezien hadden, vroegen plagerig: ‘Zoo, zoo Truusje heb je zoo'n nieuwe kennis
gemaakt?’....
En opgewonden nog, trachtend haar verlegenheid te overwinnen keerde Truus
zich om en zei bot-weg ‘ja.... met dien smous..’
Toen barstten de meisjes in onbedaarlijk lachen uit.
‘Dat's niet beleefd tegen Lou's broers’.. ‘Wat ben jij complimenteus’.... spot-joelden
zij rondom Truus.
Truus trachtte zich weer te verdedigen en hakkelde lacherig dat zij't smoushondje
bedoelde, maar de meisjes overschreeuwden haar of luisterden in 't geheel niet.
Zangerig tingelde de piano-muziek. Eenige meisjes begonnen samen te dansen,
toen, hoe langer hoe meer en langzaam, onverschillig doenerig, liep Truus langs de
wanden om de dansenden niet te hinderen tot dicht bij de piano, waar ze stil bleef
staan kijken.
Een van de groote meisjes speelde wat dansmuziek uit haar hoofd, 'n droomerige,
wat sentimenteele wals, waarvan Truus al heel gauw onder den indruk kwam. Soezerig
stond zij tegen den muur geleund voor zich uit te kijken.
‘Wat bewogen ze allemaal mooi op de maat, zoo buigend en zwevend.... 't zag er
net uit of 't heel niet moeilijk was, of ze 't best óók zoo zou kunnen,.... ze was nooit
op dansles geweest.... zou 't ook eigenlijk niet durven.... al die passen maken.... en
als je 't dan niet goed deed, uitgelachen worden door de anderen.... Maar nou zag 't
er toch wel heel heerlijk uit;.... net zooals ze wel 'ns in de comedie gezien had....
laatst nog met Pa en Ma in de opera.... Romeo en Julia.... Hè 't was net ècht geweest....
Ze had zóó wel mee willen spelen,.... En 's nachts had ze liggen snikken in d'r kussen
omdat ze zoo verschrikkelijk veel van dien Romeo hield en nou toch gewoon weer
iederen dag naar school moest, en d'r lessen leeren.... en ze alleen maar aan hèm wou
denken.... en hopen en mijmeren,.... wanneer of ze hem terug zou zien.....
Toen had ze 'n heel treurig Duitsch vers uit 'r hoofd geleerd, en dat zong ze altijd
op 'n eigen gevonden melodie, en telkens als ze aan 't refrein kwam:
“So dulde und ertrage,
Die Ruhestatt ist nicht weit”....

dan voelde zij zich heel koud worden en kon ze haast niet verder zingen van
huilerigheid.
En donkere reuzen-pensées uit den tuin was ze gaan drogen en Vergeet-mij-niet,
tusschen de bladen van d'r kerkboekje.
En s' avonds lang nadat Ma d'r goênacht gezegd had, zat ze weer recht overeind
in bed op d'r zakdoek te bijten van 't huilen, en met 'r gezangboekje op d'r opgetrokken
knieën te prevelen:
“Is de nood zoo hoog gerezen,
Dat ge nergens uitkomst ziet....
God, uw God, vergeet u niet.”

Die goeie Ma; wat maakte die zich vaak ongerust als ze er zoo slecht uitzag; zij,
Truus vond 't heerlijk, was er trotsch op dat ze leed om hèm, en heel breede zwarte
randen om d'r oogen had van 't huilen en wakker liggen. Soms kreeg ze wel ergen
slaap, maar dan verzette ze er zich tegen en nam stil 'n boek op bed. “De Bloem van
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IJsland” of 'n roman van Rhoda Broughton die Sien voor 'n dubbeltje uit de
Leesbibliotheek haalde.
Goeie Ma.... Jammer dat ze van avond weer samen standjes hadden gehad, maar
Ma kòn ook zoo zeuren....
Van avond!.... 't Leek of 't al veel langer geleden was,.... Ja, ja, wat leek alles al
veraf.... van middag 't aankleeden, en toen dat getob met 't ganglicht.... Zouden ze
weer met d'r vieren tegelijk naar huis gaan?.... Wel gezellig eigenlijk,.... Tien uur,
geloofde ze had Pa gezegd.... of half elf.... ze wist 't niet meer....
De dansmuziek zing-zangerde om Truus
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heen; ze keek al maar naar de dansende meisjes, die luchtig op de fijne voetspitsen
voortschoven al draaiend en zwevend met fladderende linten als joyeuse wimpels
en golvend rokkengeplooi wijd uitwaaiend als in bollen wind. Waar of die twee
jongens gebleven waren? Ze hadden maar even met meneer Kinsbergen gepraat....
waren toen weer heengegaan.... misschien wel naar kantoor of zoo.... Ze had toch
wel leuk gespeeld met dien hond van hun.... ze was nou's heelemaal niet verlegen
geweest..... Flauw dat de anderen 'n mop over “die smous” hadden gemaakt.... Ze
wisten best wat ze bedoelde’....
En 't bloed steeg Truus naar 't hoofd bij de herinnering ervan; ze haalde d'r zakdoek
voor den dag, ging d'r neus snuiten. God wat zag 't er nou gek-rafelig uit, 't leek nou
wel 'n armzalig vodje dat ze bij ongeluk in d'r zak had.... Nou zou ze 't ook nooit
meer weerom kunnen geven, al zou ze er van avond ook nog zooveel kans toe zien....
Mevrouw Kinsbergen en Renée speelden samen ‘L'invitation à la danse’ van Weber.
De mooie inleiding was al voorbij, nu kwam in vlugger tempo de dans.
En opeens kreeg Truus een bevlieging om zich verdienstelijk te maken; ze voelde
dat 't mal was, juist van háár, omdat zij er alles even tobberig afbracht.
Maar ze kòn 't niet van zich afzetten, ze wòu nu, en voor zij 't eigenlijk zelf goed
begreep was zij vlak bij Renée gaan staan en trachtte op 't muziekblad te vinden
hoever zij gespeeld hadden; maar ze was nog aan 't turen, toen Renée's linkerhand
al vlug naar den hoek van 't blad greep en 't omsloeg.
Truus schrikte even en keek beduusd; maar nu wist ze 't toch ook meteen, nu kon
zij ze goed volgen, 't heele blad langs..
En met zenuwkloppen in d'r keel, stijf strak starend op de muziek, maat na maat,
volgde zij 't vlugge spel met inspanning.
Toen opeens sloeg Renée weer 't blad om, opkijkend met 'n vergoelijkend lachje
naar Truus die bloedrood werd en verlegen. En weer hechtten haar oogen zich
aandachtig op de muziek, maat na maat, maat na maat.... en al twee maten van te
voren grijpende de punt, sloeg zij haast triomfantelijk 't blad om....
Maar Renée ketste 't papier terug zoodat 't een fel knisterend geluid maakte en mal
heen en weer wapperde. Toen herhaalde zij de gansche bladzij.
Onhandig, niet begrijpend, omdat zij 't herhalingsteeken bij de laatste maat niet
opgemerkt had, stotterde Truus 'n verlegen excuus, volgde toen weer ingespannen....
maat na maat.
Maar Renée keek goedig meewarig naar Truus en zei zacht: ‘Laat maar.... doe
maar niet’....
Een oogenblik bleef Truus sullig staan; toen week ze terug naar 't plaatsje tegen
den muur waar zij weer, onverschillig-doenerig naar de walsende meisjes bleef staan
kijken.
Maar 'n brok in haar keel deed haar telkens slikken, en ze voelde haar oogen
volschieten en haar neus rood en gezwollen worden van moeizaam onderdrukt huilen.
O, o wat 'n schande beleefde ze toch den geheelen dag, wat 'n schande was ze zèlf
eigenlijk....
Tot niets was ze in staat, tot niets, niemendal; waarvoor was ze eigenlijk op de
wereld, niemand hield van d'r, niemand had 'r noodig....
Had ze niet de eene stomheid na de andere gedaan.... zouden achter haar rug, de
meisjes zich niet 'n ongeluk lachen.... zouden ze haar wel ooit nog eens mee-vragen?
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O, ze zou wel thuis blijven voortaan.... voor háár bestond er tòch geen plezier.... en
pretjes.... en omgang met anderen....
Naar school.... en 'ns met Ma uit wandelen.... en met pa en ma naar de comedie....
'n enkele keer....
Een hopeloos gevoel van naargeestigheid
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bekroop Truus toen zij zóó voor zich zag haar eentonig leven bij vader en moeder,
stil en zeurig en oud, in 't sombere dooielijke huis, waar, in nooit verbroken
dagelijksche sleur, d'r jonge leven als in 'n tredmolen verkwijnde....
En Truus beet op haar onderlip tot 't vleesch gloeiend prikkelde, en blikkerig
onduidelijk zag zij door haar tranen heen, de altijd nog walsende, zwevende meisjes,
met hun linten als joyeuse wimpels en hun rokkengeplooi als in wuivenden,
waaierenden wind....
En nu gaan we naar de Kerstboom!....
't Ging van mond tot mond, en in blij-jongen overmoed weggooiend 't eene spel
om weer naar 't andere te grijpen, zwermden de vroolijke troepjes naar de twee
ineenloopende kamers die dien middag voor hen gesloten waren gebleven.
Lusteloos liep Truus mee; ze voelde zoo dat eigenlijk niemand 't zou opmerken
als ze niet meeliep.... geen enkele van haar kameraadjes haar missen zou. Toch fleurde
zij weer wat op, onder de wondere bekoring van den lichtglanzenden statigen
kerstboom, die daar oprees in 't midden van 't groote hooge vertrek, onbeweeglijk,
plechtig, torsend op 't reine, gave lichaam den vreemden tooi van klatergoud en
kaarsenlicht en waardelooze sier.
Truus keek ernaar, stil, haast met ontroering; bijna kwam een wijding over haar
alsof zij in een kerk was, en starend in 't goudglinsterende kaarsenlicht, met wijd-open
glanzende oogen, voelde zij al haar verdriet, al haar droefgeestigheid overgaan in 'n
teervromen weemoed die haar stil-tevreden, bijna gelukkig maakte.
Stil zat ze, wat apart, terwijl de andere meisjes rondom den boom liepen, lachend
en pratend, plagend elkander zooals gansch den dag gebeurd was....
En ze gingen thee-halen bij Lou's Ma, en liepen weer rond, ginnegappend en
grapjes makend, met hun theekopjes in de hand en koekjes knabbelend of bonbons....
En Truus dacht aan 't Ave Maria van Schubert dat zij eens had hooren zingen op een
kerkconcert 's avonds; en al maar starend naar dien wonder-vreemden boom in zijn
goudgeschitter, en zijn plechtig, onbeweeglijk kaarsenlicht, hoorde zij 't vroolijk
gedoe om haar heen niet meer, maar ruischte er vol en klaar weer in haar ooren, de
zoete melodie van 't ‘Ave Maria, Jungfrau mild’....
Lou's ma en Renée en een paar van de andere groote meisjes deelden de presentjes
uit, die aan kleurige linten of aan gouddraad aan den boom hingen.
Truus kwam niet uit haar hoekje; allen verdrongen zich rondom den boom en
stelden zich verbaasd aan als ze wat kregen; ze wisten wel dat er voor ieder van hen
iets zijn zou, maar ze deden toch maar of ze heel verrast waren, en gaven gilletjes
en uitroepen van verrukking als ze 't geschenk bekeken of aan elkander lieten zien.
Soms gaf 't aanleiding tot plagerij en dan volgde weer een uitbundige lachpret....
Toen werd 't presentje voor Truus van den boom genomen; 't was 'n ivoren waaiertje
met een bloemen-omgroeide put en een zwevende cherub met 'n spiegel in 't handje;
zachttintig op 't zijden vlak geschilderd.
Langzaam, met haar hoekige bewegingen van verlegen kind dat voelt hoe iedereen
op haar let, kwam Truus naderbij.
‘Jee, jee’, dacht ze, ‘wat 'n voornaam cadeau’,.... ze stak beverig de hand uit, wist
niets te zeggen toen ze 't aannam. Ze kleurde weer van verlegenheid en blijdschap
over zóó iets moois, dat nu haar eigendom was, dat ze straks mee naar huis mocht
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nemen. En de andere meisjes drongen om haar heen: ‘Laat 's kijken Truus.... toe..
laat 's kijken’....
En 't groote meisje dat 't waaiertje van den boom had afgenomen, zei: ‘Weet je nu
al wat dat beteekent?.. Dat 's de Waarheid die uit een put komt’.
En Truus kleurde weer, gloeiend rood.
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‘God, god.. de Waarheid die uit 'n put komt.... zouden ze 'r wat mee bedoelen.. zouden
ze iets weten.... van dat héél erge, dat zich hoe langer hoe schrikwekkender aan haar
opdrong.... d'r geheim van 't weggenomen zakdoekje’....
En om zich 'n houding te geven vouwde ze 't waaiertje open en dicht, bewuifde
zichzelf er mee en toen ook de andere meisjes die om haar heen stonden.
Maar véél konden ze van Truus nooit verdragen en één van hen zei snibbig: ‘Toe
kind bewaai jezelf, je hebt 't toch den heelen dag al zoo warm’....
De anderen giggelden en overmoedig door de wetenschap dat toch nooit iemand
voor Truus partij trok zei dat meisje weer: ‘'t past prachtig bij je balschoenen en je
zijen kousen.... je moet nu alleen nog maar dansen leeren’....
De kinderen proestten 't uit; ze gingen 'n eindje van Truus af staan om naar haar
kousen en schoenen te kijken en 'n ander zei weer met gemaakt komiekerige
zekerheid: ‘Als je niet dansen kunt dan hoef je ook geen dansschoenen aan te
trekken’....
‘En geen balkousen te dragen’.... riep een ander.
‘En geen waaier’....
‘Jawel.... dat 's voor de warmte hè Truus?’
‘Kind, heb je daar meer last van, zoo midden in den winter?’
‘Nee.... ze heeft zich ingepend.... daar wordt je altijd zoo benauwd van’....
‘Zoo’, zei Truus opeens moedig, ‘daar schijn je dan nogal verstand van te hebben....
je doet 't zeker zelf, dat je er zoo goed van op de hoogte ben’....
Toen schoof zij tusschen de meisjes weg, frommelend in haar hand 't voddig
gerafelde zakdoekje om de nieuw verworven waaier.
Want dat hield ze al maar in d'r hand, 't gehavende doekje, omdat ze niet los meer
kon komen van de gedachte het terug te geven,.... om goed te maken 't heel erge, 't
schandelijke dat zij gedaan had, 't wegnemen van 't ding....
Straks toen ze zoo stil naar dien lichtenden boom had zitten kijken en wéér dacht
aan de kerk, en de muziek en 't plechtige zingen, toen was 't haar wel heel duidelijk
geworden, plotseling, alsof iemand 't haar hardop verweet, dat ze gestolen had; en
broeierig, warm werd 't in haar hoofd van ontzetting over haar daad, van angst over
wat gebeuren zou als 't ontdekt werd.
Soezerig liep ze weer naar d'r hoekje terug; ze voelde zich onwel van angst en van
zenuwachtigheid. Telkens had ze al in gedachte doorleefd hoe zij 't zou gaan
opbiechten aan Renée, en hoe diè haar dan misschien mee zou nemen naar haar ma....
of misschien ook niet,.... misschien zou Renée ineens wel niets meer van haar willen
weten....
God, god hoe had ze 't toch kunnen doen.... 't was of ze niet wijs was geweest;....
die menschen bestelen die zoo goed voor haar waren,.... die nu nog, onwetend van
haar slechtheid, vurige kolen op 'r hoofd stapelden en haar nog 'n cadeau gaven zoo
rijk en prachtig als ze nog nooit gehad had....
En, schichtig, op haar schoot, zooals ze bij 't diner 't kanten zakdoekje had zitten
bekijken, betuurde ze nu 't waaiertje met de rose en teer-wit geschilderde bloesems,
't bemoste, romantische putje met 't krullige ijzerwerk en 't dikke conventioneele
engeltje dat er tusschen zweefde.
En al maar bleef ze er op staren, dof, wezenloos strak staren totdat ze niets meer
zag dan 'n wazige bleek-rose vlek, en haar klamme handen haast niet meer voelden,
de dunne veerende staafjes van 't ivoren montuur.
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Ja, 't moest gebeuren.... ze moèst 't doen.... ze zou nu gaan, dadelijk naar Lou's
Ma.. Nu niet langer er over denken.. nu gaan.... dàdelijk....
Truus keek op, zocht met de schuwe angstoogen naar Mevrouw Kinsbergen.
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De uitdeeling van de presentjes bij den Kerstboom was afgeloopen en Mevrouw
Kinsbergen zat bij den haard, wat meisjes.. de intiemste vriendinnetjes van Lou om
haar heen; enkele kaarsen aan den boom hingen scheef, dropen vuilig vet neer op de
groene takken er onder, wat gouddraad en zoogenaamd Engelen-haar waren door
een te groote vlam geschroeid en hingen zwart, krullig-verkoold in elkaar
geschrompeld....
't Maakte Truus melancholiek en zwakmoedig....
Toen keek ze weer naar 't groepje bij den haard. Ja.... 't moest.... 't moèst..
Haar hart klopte haar in de keel, 't was weer alsof ze de zee in haar ooren hoorde
ruischen.
‘God, god geef kracht,’ prevelde Truus, haar aangeboren hang naar vroomheid en
sentimentaliteit in dit oogenblik opgedreven tot overspanning.
Weer keek zij naar den Kerstboom, onbewust verwachtend dat van hem weer zou
uitgaan de wondere bekoring van geloof en wijding, die haar sterken zou. Maar de
illusie was verbroken, de kaarsen doofden, de een na de ander.... aan den voet van
den boom lag verkreukeld vloei; stuk geknipt lint, gouddraad en zilver papier....
‘'t Rijtuig voor jongejuffrouw Linnaert’.
't Was 't eerste sein tot heengaan; er kwam wat opschudding in 't groepje rondom
Mevrouw Kinsbergen.
Weer kwam een der meiden.
‘Jongejuffrouw van Collen wordt gehaald’....
Truus voelde zich ziek van opwinding; zoo dadelijk kon ook zij gehaald worden....
en 't moèst nog gebeuren.... 't moèst.
Met 't rafelige zakdoekje veegde zij haar klambezweete handen af. Tweemaal
stond ze op, zakte weer neer op 't lage kleine stoeltje.
De twee meisjes die gehaald werden, namen afscheid. Wat lachten ze heerlijk..
kijk, Mevrouw gaf ze 'n zoen... ‘dag Lettie, ....dag Nel.... veel liefs aan je Ma’....
‘Dag Mevrouw, dank u hartelijk voor 't prettige dagje.... dag Lou.... dag allemaal!’..
't Snerpte pijnlijk door Truus' hoofd, al dat luchthartig gepraat, dat door elkaar
gooien van felle klanken, van vroolijk-schelle woorden.
Ze waren weg, nu zou ze 't doen....
Weer stond ze op.... wat was dat gek.... zij alleen in dat hoekje.... nu zij zich ging
bewegen door de kamer, zou iedereen wel op haar letten.... maar 't moèst.... ze stond
nu al.... nu niet meer terug....
En wezenloos liep Truus op Mevrouw Kinsbergen toe; maar niemand lette op
haar, en sullig bleef zij staan, kijkend naar de rij ruggen vóór haar, van de groep
meisjes, die Lou's Ma weer omringde.
‘Mevrouw, u bent getuige hoor.... ik heb gewed om 'n doos marrons glacés!’....
Overmoedig klonk de vol-jonge, guitige meisjesstem.
Toen Mevrouw's vroolijk, zacht-warm geluid:
‘Lène, dat is 'n particuliere quaestie tusschen mijn man en jou.... Laat ik mij
daarmee niet bemoeien!’....
Allen lachten.
‘'t Rijtuig van jongejuffrouw Van Rosande, van juffrouw Hoogland en de
jongejuffrouw Bohl’....
Er kwam beweging in 't groepje, Truus werd opzij geduwd.... Toen stond ze
plotseling voor Lou's Ma.
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Ze keek op, probeerde te spreken maar haar keel leek wel dicht geknepen; nog
eens probeerde ze,.... er kwam geluid.... schor kuchelde ze.... onverstaanbaar:
‘Mevrouw.... ik.... mevrouw’....
Lou's Ma zag 't verlegen kind; even trok de vriendelijke lach weg van haar
opgeruimd gezicht. Mijn hemel wat 'n onsympathiek kind met dat vuurroode hoofd
en die piekharen die uit de krul waren.... en wat 'n zeldzame kleurcombinatie, dàt
hoofd, diè haren, en diè jurk!.... 't kind wou haar zeker bedanken....
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Ze knikte Truus even toe: ‘Adieu.... Adieu’....
Wanhopig kneep Truus 't waaiertje en 't zakdoekje in haar handen.
‘Mevrouw.... ik wou.. u wat zeggen’..
Maar Mevrouw Kinsbergen had zich weer afgewend, was alweer in gesprek met
'n paar andere meisjes. En al voller en verwarder scheen 't Truus in de kamer te
worden.
Nog ééns, zou ze 't probeeren.... 't moèst.... 't moèst.... Zag ze Renée nu maar..
‘'t Rijtuig voor juffrouw van Oudevaart’.
‘De jongejuffrouwen Caets van IJlkama worden gehaald.’
Weer namen enkelen afscheid, weer werd Truus gedrongen van de eene plek naar
de andere.
Toen stond ze weer vlak bij Lou's Ma.
Even streek Mevrouw Kinsbergen's blik langs 't sullige schepseltje....
Wat wou dat kind toch in 's hemelsnaam.
En zich dwingend tot wat hartelijkheid, die zij heel niet voelde zeide zij, wat
neerbuigend: ‘Dag.... beste meid.... je wou mij zeker eens komen vertellen dat je
plezier hebt gehad hè?.... Zoo.... Nu.... Adieu, adieu’....
Nog knikte zij, even wuivend met vriendelijk handgebaar....
Toen zag Truus een van de meiden met haar rose sortie loopen; werktuigelijk ging
zij er heen: ‘Word ik al gehaald?’
‘Bent u jongejuffrouw Lamborg?’....
‘Neeltje, is 't rijtuig van juffrouw Melchers er al?’
't Duizelde Truus; ze had haar sortie omgedaan, waar waren haar handschoenen....
Ze liep door de wirwarrel van pratende, lachende, heen en weer loopende meisjes
de gang in naar de kamer waar zij 's middags haar goed had afgegeven.... God, god,
wat leek dat allemaal toch lang geleden....
Ze ging naar binnen; veel meisjes waren zich daar warm aan 't inbakeren; een
knecht zocht mantels en capes uit; 't vriendelijke dienstmeisje in 't zwart ging weer
met 'n paar sorties en shawls weg, de gang over..
Truus bleef hulpeloos staan; niemand nam notitie van haar.
Bedremmeld bleef ze kijken naar de meisjes, die druk deden, en opgewonden; 't
dienstmeisje kwam terug. ‘Mag ik mijn handschoenen’ prevelde Truus, ‘ik heb ze
van middag afgegeven’....
't Dienstmeisje hoorde haar niet, liep haastig voorbij.... Zou ze maar heengaan?..
Die handschoenen kwamen wel terecht....
Truus stapte nog aarzelend naar de andere meisjes om ze gedag te zeggen.... 't
Waren toch haar schoolkameraadjes....
Ze knikte tegen hen; een paar knikten goedig terug.
‘Dag....’ Ja, wat was ze toch in de war.. ze kon niet eens zoo gauw op hun naam
meer komen.... ‘Dag....’
Toen liep ze de gang in; daar was niemand. ‘Als ze nou nog eens gauw naar boven
holde en 't zakdoekje weer in de mof stopte.... Maar 't kantje.... 't vernielde,
afgetrokken kantje.... nee.... 't kon niet....
Besluiteloos bleef zij weer staan. Wat had Ma ook weer gezegd.... 'n gulden voor
de meid.... als Truus wegging.... Waar was nou de meid?.... Als tante Lien bij hen
gegeten had, ging die altijd om de hoek van de keuken een aardigheidje zeggen en
dan gaf ze meteen wat....

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 21

Weer ging de deur van de groote suite open; een heel troepje meisjes ging tegelijk
de gang over, de kamer in om zich te kleeden. Truus zag nog even de Kerstboom,
die was gansch uitgedoofd en vaal.... en 't gelach en gepraat leek haar vreemd door
de gang klinken.
Toen liep Truus naar de voordeur, die op een kier stond; ze schoof snel naar buiten,
haast tegen de wielen op van de rijtuigen, die vóór stonden.
‘Is dit.... voor Lamborg’.... vroeg ze bedeesd, 't angstgezichtje met de ronde
verschrikte oogen opgeheven naar den koetsier.
‘Lamborg, Lamborg’ zei de man verbaasd kijkend naar 't kind in feestkleedij, dat
niet uitgeleid werd, en niet in't rijtuig geholpen....
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Toen schreeuwde hij met z'n hand aan den mond over de lange rij rijtuigen achter
hem: ‘Hola.... Lamborg’....
En terug galmde 't langs de nachtstille gracht: ‘Lamborg.... al klaar’....
Wat paarden getrappel.... 't uit den rij ratelen van 't aangeroepen rijtuig.... Truus
wilde 't tegemoet loopen, 't reed haar voorbij, weer voor de verlichte stoep; toen liep
zij 't weer onbeholpen achterna, wankelend op haar hooge hakjes over de schonkige
keien.
De koetsier hielp haar in 't rijtuig klimmen.
‘Naar huis.... je weet zeker 't adres?’ zei ze groot-mensch-achtig doenerig.
Toen heesch de koetsier zich weer op den bok.... zette 't paard aan....
En op die eenzame rit, 't lichte figuurtje héél klein, héél smal in de wijde leegte van
de vigelante, met 't waaiertje in den schoot en 't rafelig zakdoekje in de kilkoude
handen, doorleefde Truus nog eens al haar angst, al haar verdriet....
God, God.... àls 't toch eens ontdekt werd.... 't Was toch stelen.... Als ze haar
kwamen halen om haar te ondervragen.... morgen misschien al.... of, als ze haar nu
al terughaalden.... Ze was zoo stil weggeloopen....
De stille leegte van den grooten wagen beklemde haar. Ze keek op naar den
koetsier.... 'n groote donkere massa.... angstwekkend groot.... Als 't eens geen koetsier
was, maar iemand van de politie al....
Toen ratelde 't rijtuig de laatste brug af in sneller vaart. Nog 'n tiental huizen, nog
vijf, nog twee.... daar was ze weer thuis....
En in de gang brandde 't licht fel-joyeus, bestralend met gouden schijn de stoep,
't rijtuig, waarin, héél klein, 't lichte figuurtje van Truus gedoken zat....
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Claar
door Balles.
Samen liepen ze over den vluchthavendijk naar de Waal, hij in 't donker, zij in 't wit,
beiden knap en jong, 'n idylle van jonge liefde.
Rechts lag de haven met de hooge ducdalven, daarachter de nu drukke kade. Achter
de boomen van den havendijk ging langzaam de zon onder en begon den hemel zacht
geel te tinten. Links, over de uiterwaarden, somberde traag de avond aan.
Hoog in de lucht begonnen krijschend de gierzwaluwen te vliegen. Groepen muggen
dansten zoemend op en neer.
Ze liepen door naar den kop van de uitstekende krib, waar het bazalt in slordige,
vrij groote stukken neerlag.
‘Zullen we hier 'n tijdje gaan zitten, Claar?’
‘Best.’
Ze zochten een makkelijke zitplaats uit.
Zangerig klotste de rivier tegen de steenen. Lange slepen voeren voorbij, een
zwaartrekkende boot moeizaam de lange sleepkanen tegen den stroom opwerkend,
of vlugger varend, stroomaf. Aan den overkant lag hier en daar een rustend zeilschip
wachtend op wind.
Zij staarde voor zich uit in het dwarrelende, kleurwisselende stroomwater.
Hij zat even van haar afgewend, keek naar het gewoel van de kade aan den overkant
van de haven, en naar den Westelijken hemel, in gloed staand van de zon die wegzonk
achter de stad.
Een afvarende sloep draaide langzaam om; met machtigen zwaai slierten de lange
schepen rond, als jongens, die elkaar ‘omhalen’ aan het eind van de ijsbaan, zoodat
ze nu kwamen te liggen met den kop in den stroom. Van de boot klonk een
waarschuwend gebel, ‘anker zakken’. Even later klonk het rammelend geluid van
kettingen, nu van dit, dan van dat schip, duidelijk en helder over het water.
De torenklok van de groote kerk zond dofbrommende slagen de avondlucht in.
Even later sloeg helderop de watertoren.
‘Kindje,’ zei hij opeens zonder inleiding, ‘wat heb je toch vanavond?’
‘Niks,’ zei ze.
‘Waarachtig wel, wat is dat nou voor een antwoord?’
‘Vraag me er dan niet naar,’ zei ze stroef. ‘Je snapt zélf wel, wat er is.’
‘Ja, gissen kan ik 't wel. Het is, omdat het de laatste dag van m'n vacantie is, wou
je zeggen. Maar 't lijkt me toch nog iets anders. Is er soms iets gebeurd?’
‘Gebeurd.... wat zou er gebeurd zijn?’
‘Ik weet het niet,.... met m'n familie soms, je meent wel es meer zoo wat....’
‘Jouw heele familie kan me niks schelen,’ zei ze ruw.
‘Dank je,’ zei hij, geraakt.
Een tijdje zwegen beiden.
Zij had zich half afgewend, en staarde naar den oostelijken hemel, waar langzaam
de avond begon te grauwen. Hij zat in gedachten verzonken met de elleboogen op
de knieën.
Zoo zwegen ze langen tijd.
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Een zacht koeltje streek over de rivier. Aan den Westelijken hemel begonnen de
tinten uit te vloeien en te verbleeken.
‘Kom je morgen nog aan den trein, Claar?’ vroeg hij eindelijk.
‘Nee,’ zei ze stug.
‘God zeg, waarom niet?’
‘Waarom niet.... waarom niet.... je weet heel goed waarom niet,’ barstte ze los.
‘Denk je, dat ik er bij wil staan als één te veel, als vijfde rad aan den wagen, terwijl
je familie me aankijkt, alsof ze zegt: Wat doe je hier?.... Waarachtig,.... ze weten
toch, dat wij ons zelf beschouwen als verloofd.... en ze nemen er niks geen notitie
van.... nooit.... o jé.... schei maar uit.... ik weet wel wat je zeggen wilt, hetzelfde wat
je altijd zegt, als ik zoo uitval.... dat
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ze niet onbeleefd tegen me zijn, dat ze laatst op dat bal na 't concert heel aardig
waren.... maar je moet niet vergeten, dat je me toen zelf naar hun tafeltje gebracht
hebt,.... maar je familie deed toch, of ze het eigenlijk een beetje gek vonden.... We
zijn nog te jong zoogenaamd voor 'n publiek engagement.... en daarnaar verláng ik
ook niet, 'k vind deze verhouding makkelijker, losser, wat heeft iedereen d'r mee te
maken, het zit 'm toch niet in dat kaarten rondzenden, je weet ook heel goed, dat ik
dat niet bedoel, maar ik wou alleen van den kant van jouw familie wat meer
hartelijkheid, of liever.... 't kan me niet schelen,’ ze wrong zenuwachtig heur handen
en de tranen drongen haar in de oogen. ‘Maar ik ga er niet bijstaan morgen als Piet
Sul, terwijl jouw familie beslag op jou legt,.... dan voel ik me te veel, te véél, ja....
nee, Han, ik ga niet mee, ik doe het niet.... ik doe het niet.... nee!’
‘Ik heb al zoo vaak gezegd, ze zijn thuis niet onaangenaam tegen je,’ begon hij.
‘Onaangenaam, dát is misschien wel een beetje kras, maar ik voel me altijd
overcompleet, als zij bij je zijn. Op het perron voel ik me onmogelijk, ik weet niet
of ik wachten zal, totdat de trein er is, dan weer niet of ik wachten zal tot ie weg is.
Buiten het station weer iets dergelijks. Daarom kom ik altijd op de fiets en trap meteen
weg, dat bespaart je familie de moeite van aardig tegen me te zijn op den terugweg....
Ik voel me altijd een vreemde eend in de bijt. Jij kunt het je natuurlijk niet voorstellen.
Jij gaat je afwisselend studentenleven in. Maar ik blijf hier hangen. En als een van
je zusters me tegenkomt en ze groet me maar half of niet, voel ik me dagen ellendig....
enfin. Ik heb besloten, Han.... wát het me kost.... niet meer naar den trein te gaan....’
‘Je moet het zelf weten, Clara. Ik vind je werkelijk overdreven op dit punt. Je moet
niet vergeten, de ouwelui zijn een beetje van de ouwe richting. We loopen nou al
jaren met elkaar, zonder dat het een engagement is. M'n ouwelui kunnen zich zoo'n
vrije verhouding niet voorstellen, en m'n zusters evenmin; ze nemen het jou noch
mij kwalijk, maar ze kunnen er zich toch niet mee vereenigen, vinden onze verhouding
toch wel wat vreemd, vinden ons hiervoor nou feitelijk weer te oud, enne Jet is toch
heel aardig voor je.... enfin, ik heb je voorgesteld aan de familie, doe m'n uiterste
best je er zooveel mogelijk in te halen, en jij trekt je steeds terug.’
‘Je weet waarom... ja, Jet is nog misschien de eenige, die onbevangen hartelijk is,
en nog niet altijd....’
‘Je moet niet vergeten Claar dat je op dit punt óvergevoelig bent, heusch!’
Het kan wel zijn.... maar heusch, Han, ik geloof, dat het 't beste is, dat ik morgen
niet naar het station ga. Ik maak het maar tot een stijve gedwongen boel, ook voor
je familie.’
‘Je moet het zelf weten.’
‘Ja,’
Weer was het een tijdje stil. Beiden zwegen, vervuld met eigen gedachten.
Avond begon snel te vallen.
Claar huiverde even.
‘Vin je 't koud? Zullen we teruggaan?’
‘Ja, het wordt wél koud.’
‘Je bent ook zoo dun gekleed.’
‘Ja ik ben wel dun gekleed. Het is overdag ook zoo warm nog.’
‘Moeten we dan maar 'n beetje doorloopen, anders vat je nog kou.’
Ze liepen snel achter elkaar aan over het bazalt.
‘Val nou niet.’
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‘Geen nood.’
De stad met boomen en daken leek zwart nu tegen de lucht. Aan de andere zijde
verloren de weilanden zich in nevels van dauw. Daarboven kwam langzaam een
groote oranje maan op, statig rijzend. Luid begonnen de kikkers te kwaken.
Nu ze weer op het gras liepen, gingen ze ook weer naast elkaar.
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‘Kijk, het gras al es vochtig zijn,’ zei hij, z'n lichte schoen even in de hoogte houdend,
die vol donkere natte plekken was gekomen.
‘Ja,’ zei ze, ‘ik voel het ook.’
‘Trek thuis maar direct andere schoenen aan, zeg.’
‘Ja.’
‘'t Wordt al somber hé, zoo met avond?’
Ze liepen vlug naast elkaar voort naar den dijk toe.
Nu stapten ze weer samen over den grindig, stoffigen dijk.
Er waren maar weinig wandelaars, 'n enkel paartje. Af en toe kwamen ze 'n boer
of boerin tegen of 'n paar kinderen, naar huis gaande.
‘Han,’ zei ze zacht, ‘ik ben niet lief geweest voor den laatsten avond.... 't spijt
me.... maar ik kan er niks aan doen.. onwillekeurig wordt je bitter.’
‘Kom kom, kindje,’ en haar arm door den zijne trekkend, zei hij schertsend: ‘Laten
we ons die luxe nou ook maar permitteeren, hè? Ze praten tóch al genoeg van ons.
Ziezoo, en nou breng ik jou “gearmd” naar jouw huis. Een heel ding weer voor de
menschen!’
‘Ben je niet meer uit de stemming, Han?’
‘Nee, werkelijk niet, vrouwke.’
‘Hoe laat ga je morgen?’
‘Tien uur. 'k Heb nog 't een en ander klaar te maken in Utrecht. En vanavond wou
ik nog een tijdje thuis zijn voor de ouwelui. De laatste dag van de vacantie, hè. En
het zal misschien wel een week of drie duren voordat ik weer thuis kom. Want ik
heb 't nog druk. Je kunt wel rekenen als ik 's Zaterdags naar huis ga, dat ik er bijna
drie dagen mee mis, met 's Maandags pas terug. En, ik moet nog heel wat inhalen.’
‘Wat is het al avond hè, als je weer bij de stad onder de boomen komt. De lantaarns
branden al.’
‘Ja het is al heelemaal avond hier.’
Ze gingen den havendijk over.
‘Stad door?’ vroeg hij.
‘Nee, laten we maar buitenom gaan.’
'n Tijdje later stonden ze in het portiekje. Plots voelde ze zich omgrepen door zijn
sterke jonge armen en zijn lippen drukten in warmen zoen de hare. ‘Dag Claar,
lieveling.... pop.... schrijf je gauw?’
‘Ja,’ fluisterde ze terug.
De ouwe meid deed open.
‘Juffrouw Claar, 'n avond meneer.’
‘Adio Claar,’ zei hij, stevig haar hand drukkend, ‘groeten aan pa en ma.’
‘Adieu Han,’ zei ze.
Hij sprong de stoep af.... weg.
De volgende morgen was het een dag van louter zon. Claar was in de huiskamer die
in den tuin uitkeek, druk bezig met het wegwasschen van den ontbijtboel.
Haar moeder zat voor het raam met een open werkmand naast zich, en maasde
een paar jaegersokken.
‘Goed weer, ma! Zullen we vanmiddag gaan wandelen?’
‘Best, uitstekend!’
‘Ik moet zoo even uit.... Is toch goed?’
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‘Zeker. Waarom niet. Ga je Johan wegbrengen?’
‘Nee - ik ga niet naar den trein, nou is die heele sleep familie er.... We hebben
elkander gister al gendag gezegd. Ik vind 't niks prettig als die heele karavaan aan
den trein is.... Ik weet het niet.... Je voelt je zoo te veel....’
‘Ja? Ik dacht dat die familie heel aardig was.’
‘Jawel, dat is ze ook wel. Maar het is maar voor mijn eigen gevoel....’
‘Och ja, ik kan het me wel begrijpen.’
‘Zal ik dan maar even gaan. Half elf ben ik wel terug.’
‘Goed. Zeg Claar, ga ook even bij den kruidenier aan, en zeg, dat hij ook nog twee
pond witte suiker moet brengen, dat is vanmorgen vergeten bij het opschrijven.’
‘Best. Tot straks dan. Dàg.’
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‘Tot straks.’
Vlug zette ze de fiets buiten en trok met een slag de deur dicht. Vanmorgen had
ze een leuk idee gekregen. Ze wou aan den overweg gaan staan. Het was natuurlijk
wel een tref dat hij het zag. Maar onwillekeurig keek je toch uit bij een bekenden
overweg. Ze hadden er samen zoo vaak geloopen, deze vacantie nog. Onwillekeurig
zou hij kijken naar de plaats waar ze verleden week nog gezeten hadden op het hek.
Ze trapte flink door.
‘Hèh-hèh, hèh....’, hijgde er iets achter haar aan. ‘Zoo Fox, ben jij daar,’ zei ze
tegen den terrier, die onder het tuinhek doorgekropen was, en haar achterna rende.
‘Kèf, kèf, kèf,’ blafte hij nou vroolijk, blij dat het in goede aarde viel, dat hij niet
teruggestuurd werd.
‘Jongetje, wat ben je besmeerd met grond, onder het hek doorgekropen? En gister
pas gewasschen! De vrouw beleeft vreugde aan je. En waar gaan we nou naar toe
Fox? Den baas goeiendag wuiven?’
Ze trapte vlug door. De hond rende met haar mee. Haar dunne blousemouwen
klapperden in de morgenkoelte.
Toen ze bij den overweg kwam, waren de boomen nog niet neergelaten.
‘Aan welken kant zullen we nou gaan staan, Fox; de baas zit, geloof ik, altijd aan
deez' kant van de coupé. We zullen het er maar op wagen.’
De baanwachter kwam naar buiten. Hij scharrelde eerst wat bij het huisje, ging
toen naar een hok. Hij kwam terug met een witte geit aan een touw, die hij paalde
op het bleekveldje op zij van het huisje. Toen bleef hij staan en keek onderzoekend
naar Clara. Zij stond tegen de fiets geleund. Door de snelheid had het frissche bloed
haar wangen gekleurd. Fox had een mollengang ontdekt, die hij nu proestend en
brommend uitdiepte, telkens z'n neus er in stekend en dan weer druk gravend met
bei z'n voorpooten.
Toen trok de wachter de boomen neer. Na een tijdje hoorde ze den trein aankomen.
Fox keek op met z'n verstandig-glundere oogen, z'n neus vol zand.
‘Kom hier, Fox, ik vertrouw je niks bij den trein,’ zei ze. ‘Nou moeten we goed
uitzien naar den baas. Hoor die trein 'es zuchten. Zul je blaffen tegen den baas? Wat
kijkt die wachter toch. Hij denkt zeker, dat ik niet veel goeds in het schild voer. Daar
komt de trein.’
Daverend kwam de trein nader.
Heur hart klopte voelbaar.
De machinist, kijkend naar het jonge figuurtje, zwaaide met de pet. Uit verscheidene
coupé's hingen gezichten. Een domme boer knikte met een grijns en riep wat
onverstaanbaars. Bliksemsnel schoten de coupé's langs, allemaal menschen in hokjes,
hoeden, gezichten....
De trein dreunde voorbij. Plots keek ze achter tegen de laatste wagen met het
seinbordje.
Voorbij.
Hij had niet uitgekeken.
Even verbluft stond de hond stil, en begon toen keffend om haar heen te dansen.
‘'t Is mis, Fox,’ zei ze, terwijl haars ondanks de tranen in de oogen drongen. ‘Het
is mis. 't Zou ook te toevallig, te mooi geweest zijn. Het zou té mooi geweest zijn,
Fox, te mooi....’
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Kroniek.
Boekbespreking.
Frans Verschoren, Jeugd, Zeist, Meindert Boogaerdt, Jun., 1910.
Frans Verschoren, Dompelaars, Zeist, Meindert Boogaerdt Jun., 1909.
F.V. Toussaint van Boelaere, Landelijk Minnespel, het Verhaal van een
dag te Lande, met Voorhang en Aanhang, Halle bij Brussel, Toussaint
Crick, 1910.
André de Ridder, Gesprekken met den Wijzen Jongeling, Antwerpen,
Boekhandel Flandria, 1910.
Dat verschijnsel, voor de minnaars der schoone letteren geenszins vrij van
bedenkelijkheid, waarop ik mij veroorloofde, in het vorig nummer, met eenigen
nadruk te wijzen, t.w. de verwaarloozing, door eenige jongere nederlandsche
schrijfsters en schrijvers, van logica, rust en schoonheid in den vorm, van ‘fraaien
stijl’, van ‘schrijfkunst in engere beteekenis’ - uit onmachtigheid, nerveuse zwakte
van wil allicht bij sommigen, uit geringschatting zeker vaak ten deele, maar toch
zeker wel vooral ten einde door niets te worden afgeleid of beperkt bij de bestudeering
en beschrijving van het innigst zieleleven hunner verhaalpersonen - dat merkwaardige
verschijnsel, ik had het eigenlijk aanstonds specifiek Noord-nederlandsch behooren
te heeten, want in die andere groote afdeeling onzer litteratuur, de Zuid-nederlandsche
of Vlaamsche, zijn er totnogtoe bij mijn weten geen sporen van te ontdekken. Het
schijnt wel of men ten zuiden van den Moerdijk bij méér exuberantie, méér levenslust,
en -kracht misschien, minder last van zenuwachtigheid heeft, of men er uitbundiger
en toch, tegelijk, rustiger is, vroolijker en wellicht wat oppervlakkiger in het leven,
maar ernstiger waar het er op aankomt werk te leveren naar den eisch, naar de door
alle eeuwen herhaalde artistieke vordering die in het woord stijl besloten ligt. Die
ernst komt natuurlijk voort uit liefde, uit een, altijd min of meer hartstochtelijke,
begéérte dus - zeker wel het éérste noodige ter verkrijging van ál de hooge en schoone
dingen die in de wereld zijn - toch schijnt mij het hooge en schoone hier bedoeld
ook zonder rust, zonder innerlijke harmonie, ontstaan uit beheersching van gedachte
en gevoel, absoluut onbereikbaar. Wat dan verder nog wel de eigenschappen zijn die
den mensch kunnen helpen bij het zich eigen maken van dat zoo moeilijk te
definieeren, maar zoo gemakkelijk te herkennen, onmaterieele en tegelijk zoo bijna
tastbaar vaste iets dat wij een goeden stijl of schrijftrant plegen te noemen? Zouden
niet denkkracht, smaak, geduld, ijver, in deze of een andere volgorde, als ingrediënten
voor dit ‘recept’, in aanmerking komen - en zou men dan toch ten slotte niet geneigd
zijn te twijfelen of soms het voornaamste nog ontbrak, en of men dat niet, met een
vaag, maar nu eenmaal moeilijk nader te preciseeren begrip: d e g a v e heeten moest?
Het mysterie - ook hier behoort men er rekening mee te houden.
Ik ben mij welbewust met het bovenstaande een gevaarlijk terrein betreden te
hebben. Zoo er éen begrip bestaat dat men in zeer verschillenden, in al-omvattenden
maar ook in veel engeren zin kan denken en gebruiken, dan is het wel dat nu toch al
verscheiden malen door mij, zoo maar klakkeloos genoemde: stijl. Er zijn er die
beweren, dat het slechts een ander woord voor ‘kunst’, of voor ‘het wezen der kunst’,
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of dat ‘stijlbegrip het einddoel aller kunst’ zou zijn. Anderen gebruiken het woord
als identiek met richting, strooming of opvatting in kunstzaken en spreken van den
idealistischen, realistischen, naturalistischen stijl. Doch in ons gewone
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spraakgebruik komt de term stijl (een fraaie, of slechte, een zuivere, een slordige of
in-'t-geheel-geen stijl) voor ter aanduiding van de wijze waarop iemand gewoon is
zijn gedachten op schrift uittedrukken, spreekt men van stijl zoo er in die wijze eenige
steeds terugkeerende eigenschappen, zoo er dus zekere eenheid in te onderkennen
valt, waarmede men dan aanneemt dat de persoonlijke geaardheid van den schrijver
overeenstemmen moet. - Van daar de uitdrukking: le style c'est l'homme. - Het is in
de laatst aangeduide beteekenis dat ook ik, in dit en mijn vorig artikeltje, het woord
stijl bezigde, het is ter verkrijging van een fraaien schrijfstijl in dezen zin, dat men
naar mijne meening het complex der opgesomde eigenschappen behoeft. Van zulk
een stijl of schrijftrant, zuiver op zich zelf beschouwd, kan men niet zeggen dat hij
idealistisch of realistisch, symbolisch of romantiseerend is. Bij al deze namen denkt
men in de eerste plaats aan de beteekenis der volzinnen, de gedachten door hen
uitgedrukt; het stijlbegrip waarvan ik hier gewaag, heeft enkel te maken met hun
vorm en bouw, hun uit- en inwendige, gesteldheid, hun onderlingen samenhang.
Terwijl hij die ‘stijl’ als gelijkwaardig met ‘kunst’ behandelt, bedoelt te zeggen dat
alle kunst een zekere stileering van het geestelijk wezen, de gedachten en het gevoel,
van den kunstenaar of der kunstenaars, van den scheppenden mensch of der
scheppende menschheid bevat, ofwel daar in zekeren zin mee gelijk staat.
‘Le style c'est l'homme’ - het spreekwoord is, als alle andere, slechts zeer
betrekkelijk waar. Zeker, verschillende menschelijke eigenschappen van iemand die
schrijft zullen, althans indien de schrijver of schrijfster geen al te wankele kruk in
het ‘stileeren’ is, indien dus ook in zijn schrijftrant eenig ‘eigenschap’ merkbaar is,
daarin worden teruggevonden. Zoo b.v. openheid, eenvoud, nauwgezetheid,
kieskeurigheid, zakelijkheid - en hunne tegendeelen. Toch, veel gemakkelijker dan
dergelijke karaktertrekken onderscheidt men in de stijlproeven van verschillende
personen hun verschillende temperamenten en gestellen: het gejaagde: cholerische
of zenuwachtige, het rustige: phlegmatieke of beheerschte enz. De werkingen van
het temperament op de schrijfwijze zijn soms veel feller, en vooral sneller, dan die
van het karakter; zij verhoogen in het ééne geval de invloeden van den dieperen aard
of doen die op hun voordeeligst uitkomen, in het andere staan zij den langzameren,
immers uit dieper oorzaak zich ontwikkelenden invloeden in den weg. Dit laatste is
bijna geregeld het geval bij driftige of zeer ‘zenuwachtige’ schrijversnaturen. Gaat
het den driftige, prikkelbare, trouwens niet evenzoo in den stijl van zijn leven, geeft
hij niet vaak door zijn opbruisende heftigheid een geheel verkeerden indruk van
zichzelf? Het is waar, dat in drift of ergernis maar weinig ‘litteratuur’ wordt
voortgebracht, doch destemeer in andersoortige opwindingen en in wat men in 't
algemeen den nerveusen gemoedstoestand noemt. De stijl des van nature kalmen of
zich beheerschenden mensch heeft van huis uit iets vóór op die van den opgewondene,
zenuwachtige - waartegenover staat dat de schrijftrant der bedaarden, althans zoo
hun kalmte niet énkel het gevolg is van sterke beheerschingskracht, maar ten deele
van natuurlijke apathie, eenige zeer schoone en treffende accenten zal moeten missen,
die den sneller en ondoordachter reageerenden eigen zijn.
Dit alles maar om nogmaals te verklaren, voor zoover dat uit mijn vorige
‘bespreking’ niet duidelijk zijn mocht, dat wanneer ik, zooals nu b.v. weer, van
Vlamingen als Verschoren en Toussaint, kom te beweren dat hun schrijfwijze beter
of mooier is, maar vooral ontwikkelder, m é é r s t i j l , dan b.v. die van de hollanders
Joh. de Meester, Ina Boudier-Bakker, Albertine de Haas, daarmede nog maar heel
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weinig is gezegd omtrent de algemeene waarde van het werk dezer verschillende
tijdgenooten. Ik constateerde enkel, dat
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de nieuwe richting, het streven of inzicht in litteratuur, dat ik geestelijk
impressionistisch heb genoemd (de vormen waarvan ik maar zoo luttel bleek te
bewonderen) in Vlaanderen totnogtoe onbekend of althans onbeoefend is gebleven,
en dat de genoemde jonge Vlamingen, schrijvers die zich, wat den omvang en diepte
hunner krachten, wat hun algemeene ‘belangrijkheid’ betreft, althans voorloopig niet
kunnen meten met iemand als Johan de Meester, dezen en andere hollandsche
‘geestelijke impressionisten’ en psychologen, overtreffen in weloverwogenheid,
vastheid van ‘houding’, in rust, harmonie en gedragenheid van ‘toon’, kortom: in de
pure kunst van s c h r i j v e n .
Le style c'est l'homme - ook zonder ‘l'homme’ Frans Verschoren beter te kennen dan
door vluchtige ontmoetingen mogelijk is durf ik het bekende gezegde op hem ten
volle toepasselijk achten. Daar is een eenvoud en prettige directheid in zijn taal, daar
is een toon ook van vriendelijke, diep harmonische opgeruimdheid in deze
kinderschetsen, in dit romannetje, die onmogelijk komen kunnen van iemand die als
mensch geen zulke eigenschappen de zijne zou mogen noemen. Het is duidelijk,
Verschoren's eenvoudig-goede, u zoo hartelijk en zonder omwegen aansprekende
stijl - waarvan de kracht soms enkel eenigszins getemperd, de indruk lichtelijk
geschaad wordt door zekere geneigdheid tot het ál te gemoedelijke, te
joviaal-plezierige - het is duidelijk zeg ik, deze stijl ontstaat uit een helder, vrij en
rustig gemoed, en door de toepassing eener geenszins ingewikkelde, maar doordachte,
zorgvolle werkwijze. Verschoren zal zich, bij alles wat hij te vertellen heeft, afvragen:
hoe vertel ik dit op de simpelste, natuurlijkste, tevens innemendste wijze, innemend
zonder eenige opzettelijkheid, - hoe kan ik het zóo zeggen dat ieder eenvoudig
mensch, ja ieder schrander kind het dadelijk begrijpt en er zijn genoegen aan heeft,
iets van dezelfde soort genoegen die ik er zelf aan gehad heb en nóg heb. En hij zet
zich neer en werkt, en ik houd het er voor dat het werk soms niet meevalt, maar als
het klaar is ziet het er uit, waarachtig precies, of de schrijver het voor een louter
verzetje heeft zitten maken, of het hem net zoo gemakkelijk uit de hand gerold is
als.... die lange kluwendraad, waar de vlieger aan vastzat, Tuurke's vlieger, toen
lamme Janneke er naar zat te kijken. Hier is de passage (uit Jeugd, blz. 3) die ik u
geef, niet als iets uitzonderlijk goeds uit Verschoren's geschriften, maar als een
gewoon staaltje van zijn verhaaltrant.
‘'Ne vlieger! 't Was de eerste die opging dit seizoen; hoe lang had Janneke al niet
stil zitten verlangen naar dit oogenblik; en nu was 't daar, zoo ineens-onverwachts,
zonder dat iemand er op voorhand een woordje had over gerept; nu was daar een
échte vlieger; nu begon het plezierige seizoen, dat hij ze zou zien hangen in de lucht,
wippelend met hunnen staart; hij zou er naar kijken, uren en uren aaneen; totdat er
eens iemand zou komen, die zou raden wat hij zoolang al wenschte, die hem het
touwtje zou laten vasthouden, in zijn handjes. 'Ne vlieger! Zie, Naar mocht hem
dragen; en hij deed het zoo kostelijk, voorzichtig houdend in zijn rechterhand, langs
achter, het dun houten stokje van het kruisgeraamte en in zijn linkerhand het spansel,
waar de draad aan vastzat, de lange kluwendraad, dien Tuurke hield, in zijn vuistje.
Naar stapte behoedzaam achteruit, spelende bengels wegduwend, roepend om plaats,
onderwijl bezorgd oogend naar den langen sleepstaart van strookjes kleurpapier. En
hij tierde geweldig, als een onvoorzichtige speler zijn voet ging zetten op den
kostelijken staart, die 't al moest in evenwicht houden in de lucht’.
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Ziet ge, dat is vertellen, zakelijk, toch levendig, vertellen, een groote kunst. Ik
behoef er den ijverigen Elsevier-lezer trouwens wel amper op te wijzen; hij las de
helft
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van deze bundel ‘Jeugd’ in het tijdschrifts eigen kolommen. Wie Verschoren's
geestelijke voorganger is geweest zal hem daarbij ook wel duidelijk geworden zijn.
Toch is er nergens sprake van Streuvels-imitatie in deze gelukkige schetsen van den
jongeren vlaamschen schrijver. Vergelijking zou daarom onbillijk zijn. Stijn Streuvels
is een groot dichter en uit alles wat hij maakt ademt die breede grootheid; zelfs in
de concreetste gevalletjes, van kinderspel b.v., ziet hij levenssymbool, en al noemt
hij zooiets nooit, hij suggereert ons het besef van die algemeenheid. Wie kan zeggen
hoe ver Verschoren het nog eens brengen zal, of studie en levensondervinding ook
hem niet tot een hooger plan zullen voeren, maar op 't oogenblik is hij nog vóór alles
de man die zich hartelijk verlustigt in het onbewuste doen, vooral van zijn jongste
medemenschjes, zich wonderwel vermag te verplaatsen in hun gevoel en
gedachtengang, en er leute in schept daarvan te verhalen zonder meer. Dat deze
woorden hem niet kompleet typeeren, dat zijn gevoeligheid niet enkel de leute kent
maar ook het leed, het medelijden zoo goed als het mede-juichen - wisten we 't al
niet uit een paar van zijn kindervertellingen, het boekje ‘Dompelaars’ zou er ons
tenvolle van overtuigen. Mijn lezers herinneren zich zonder twijfel het fragment uit
dit verhaal ‘Trezeke's Dood’ in Elsevier gepubliceerd. Hoe zuiver was ook dit droevig
geval verteld, niet waar? hoe teer meelijdend, met zachten humor, en zonder eenige
sentimatiliteit. Jammer dat het romannetje als geheel niet méér geworden is dan een
reeks van dergelijke uitnemend beschreven, treuriger of vroolijker tafereeltjes,
gevalletjes, zoodat het eigenlijk geen bewijs geeft van Verschoren's talent voor de
conceptie van dat speciale soort verhalen dat wij romans noemen. Gij zult mij
opmerken, dat deze soortnaam dan ook niet op het titelblad van het boekje Dompelaars
staat vermeld. Zeer juist, maar een lang verhaal als dit, dat zich niet tot roman
ontwikkelde en ook niet als novelle werd gedacht (de conceptie eener novelle stelt
misschien nog straffer eischen dan die van een roman) zulk een verhaal, dat ten slotte
niet meer blijkt te zijn dan een reeks gevalletjes, zonder climax, zonder spanning,
zonder crisis, het krijgt iets eentonigs, iets vermoeiends - onze belangstelling gaat
vóór het einde verloren. Onze belangstelling, die in dit geval van den aanvang was
gevraagd voor Toon, den marbreerder, en die, na al wat vervaagd en licht teleurgesteld
te zijn bij de beschrijving van Toon's ziekte en dood, zich niet zonder eenigen onwil
laat overplanten op het verder leven van zijn weduwe, op haar nieuwen man, Toon's
vriend Dolf, op diens duivenmelkerij, nachtelijk gesmokkel enz. enz., hoe aardig dit
alles ook beschreven moge zijn. En waarom is, blz. 211, als het gezin op weg gaat
naar andere gewesten, het verhaal eigenlijk in-eens uit? Omdat de schrijver, man van
smaak, wel begreep, dat het nu genoeg was? Maar een afbreking is nog geen slot.
Dit gezegd, en gemeend hebbende, spijt het mij toch bijna, allicht iemand tegen
het zooveel gevoeligs en geestigs bevattend boekje Dompelaars te hebben ingenomen.
Men late zich toch vooral niet afschrikken, maar leze zoowel dat puike bundeltje
J e u g d (een soort leutig-vlaamsch tegenbeeld van mevrouw Boudier's ‘Kinderen’)
als het overal belangwekkend verhaal der D o m p e l a a r s . Al was het dan maar
alleen om Verschoren's bestendig frisch-opgewekte verhaalmanier, die soms gaat
tot het zwierig losse zonder toch ooit iets in te boeten van de goede, trouwe,
echt-litteraire taal-en-stijl-zorgvuldigheid.
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F.V. Toussaint van Boelaere's ironisch betiteld ‘Landelijk Minnespel’ heeft met
Verschoren's werk, behalve de landaard zijns auteurs, eigenlijk niets gemeen dan dat
het eveneens voortreflijk-litterair geschre-
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ven is. Het natuurlijke sans-gêne, den u zoo menschlijk en naïef toesprekenden
eenvoud der Dompelaars- en Jeugd-verhalen mist dit keurig gedrukte boek (typeerend
product eens smaakvollen bibliophiels) ten eenenmale. Toussaint is iemand die,
evenals verscheidene zijner tijdgenooten en iets ouderen, vóór alles het ‘gewone’,
het banale of verbruikte, schuwt en het afwijkende zoekt, veelal om der distinctie
willen. Schaart zich Verschoren blijkbaar uit vollen aandrang aan Streuvels' zijde,
Toussaint's veel meer dandieuse figuur staat nader bij die van Karel van de Woestijne
en Herman Teirlinck. Er is gezochtheid (ik zei 't al), er is pose als men zoo wil, er is
precieusheid zeker in de manier waarop deze schrijver zijn tenslotte toch niet
ingewikkelde verhaaltje is komen voordragen. En al die Voor- en Aanhangen, motto's
en opdrachten, waartoe zouden ze anders kunnen dienen, dan om meer relief van
exquise bizonderheid aan het tusschenliggend novelletje te geven. ‘Ad Lectorem’
leest men op den franschen titel van den Voor-, ‘ad amicos’ op dien van den Aanhang,
en achter in het boekje staat vermeld, dat daarvan het wel zeer grillige getal van 71
exx. op hollandsch papier gedrukt werden en 6 (genummerde!) op keizerlijk Japansch.
Toch, al deze op het eerste gezicht wat pedantig aandoende precieuzigheid, men kan
haar tenslotte misschien, als zooveel van het ‘doen en laten’ der menschen, uit zekere
sympathieke verlegenheid verklaren, uit reverentie zelfs voor het (wel zeer bescheiden
gedachte) lezerstal. En zou men haar al daarom spoedig vergeven, nog griffer
aanvaardt men eenvoudig deze eigenaardigheid des schrijvers bij het zich verdiepen
in de veelsoortige charmes van dat kostelijke middenmootje, het eigenlijke ‘verhaal’.
Hoe weloverwogen is dit opgezet en ten voeten uit ‘gedaan’, met hoeveel zorg is de
toon gekozen, de zegging constantelijk gehouden in een omwademing van zwoele
geheimzinnigheid, een vage benauwenis als van naderend onweer, waaronder zich
de lezer evenzeer gevangen en ontmachtigd voelt als die loom-forsche held der
vertelling, de ruige Langen zelf. En toch.... wanneer men zich tenslotte afvraagt, wat
er nu eigenlijk gebeurd is - een onnoozelaar liep blindelings in zijn verderf - dan
voelt men wat medelijden met den sukkel, maar lacht hem toch ook 'n beetje uit en
acht zijn tragischen dood wel wat al te tragisch, al te ‘mooi’ voor zijn doen. Had de
schrijver niet gezorgd, ook de moordgeschiedenis aan het slot in de gedistingeerde
tonen van een wandtapijt te houden, men zou geneigd zijn hem van zekere, kwalijk
verborgen, neiging tot het bloederig romantische te verdenken. Inderdaad, een
schrijver met wat meer zin voor humor (minder idealisme misschien?) had zijn
verhaal allicht een ander verloop gegeven; bij de gedempte geheimzinnigheid van
Toussaint's toon passen wel die fluisterende moordenaars.
Wat de stijl van het verhaal betreft - ik ben immers begonnen deze boekjes om
hun stilistische eigenschappen te prijzen en mag dus ook mijn bezwaren niet
verzwijgen - hoe genegen ik de taal-rijke en woordproevende nauwgezetheid dezes
auteurs ook zijn moge, nu en dan mishaagde mij toch in den draai en plooiing zijner
zinnen een zekere al te bestudeerde uitmiddelpuntigheid die niet altijd vrij schijnt
van.... lampegeuren. Met misschien nóg een ietsje meer werken en óverwerken had
de zeer knappe stilist, die Toussaint is, het ontstaan van zulke indrukken naar alle
waarschijnlijkheid kunnen voorkomen. Want nogmaals, deze delicate dichter
(herinnert men zich zijn ‘Latere Bekentenis’?) die tevens zulk voortreffelijk proza
schrijft, hij is - men onderkent het terstond aan de uitvoering van zijn boekje - wel
in de eerste plaats een man van verfijnden smaak. Vreemd toch, die jonge tuin der
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Vlaamsche letterkunde, waarin naast overvloedigen gezonden rozenbloei al zoo
blijkbaar ten uiter-
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ste gecultiveerde kasplanten worden aangetroffen.
Een kasplant, ten uiterste gecultiveerd maar op schoon-noodlottige wijze den
perversen kant uitgegroeid - zoo zou André de Ridder zeker ook wel gaarne willen,
dat wij zijn Wijzen Jongeling zagen. Een geestelijken dandy, wereldwijs tot in het
duivelsche, en in zijn voosheid delicaat-schoon. Een Brummell, zou men vroeger
gezegd hebben...., een Sörge, een Karel de Nerée, ziehier voorbeelden die velen
onder ons - de eerste, de fictieve, door Teirlincks Ivoren Aapje, de tweede door de
recente tentoonstellingen van het uiterst verfijnde werk des miraculeus-knappen
teekenaars - voor den geest zweven wanneer er sprake is van bizonder
artistiek-ontwikkelde en ‘wijze’ dandy's. Doch, al moge ook hem het beeld van zulk
een exces der z.g. beschaving, zulk een gevloekte met moraalontgroeiing en
übermenschlichkeit-zonder-eerzucht, voor oogen gestaan hebben - misschien was
zijn model wel hetzelfde dat Herman Teirlinck gebruikte; dergelijke figuren leven
toch gewoonlijk maar bij één enkele op eenige millioenen - De Ridder was er de man
niet naar om hem te doorgronden en te beschrijven, zich geestelijk in zijn huid te
steken; daarvoor is deze jeugdige bewonderaar van Streuvels', en zooveel ander
Vlaamsch schoon in alle genres, een veel te naiefgewone jongen, daarvoor gaat hij
ook in zijn kritiek immers veel te weinig tot op den grond der karakters, daarvoor
toont hij zichzelf toch waarlijk al te - men vergeve het hatelijke schijnende woord;
het is niet aldus bedoeld - te weinig ‘delicaat’.... Hij had er dus liever niet mede
moeten beginnen, want nu is zijn boek, ofschoon de bedoeling duidelijk toonend,
daar ver beneden, beslist dilettantisch ontoereikend gebleven.
Niet waar, wie schrijft nu bewonderend over een uiterst verfijnden dandy en spreekt
dan over een vrouw als over ‘een heerlijk vleeschgedicht’. Wie toont dan zoo
jongensachtig zijn ingenomenheid met een ‘midden’ (milieu) waar ook ‘tooneelspelers
en actrissen’ kwamen? Wie vertelt, in lief-kinderlijken angst, dat de schoone duivel
zijner opperste belangstelling soms zulke ‘vreeschelijke (sic) dingen’ zeggen kan en
laat dienzelfden duivel soms dermate sentimenteel worden, dat b.v. de sterren hem
aan Lily's oogen doen gedenken. Om nu maar niet te gewagen van de vele malen,
dat Allan, de Wijze Jongeling, in zijn gesprekken met Maurits Droomenzoet, in plaats
van de gedachten uit te spreken die bij zijn magnifiek-perversen aard passen, zich
tot een eenvoudige spreektrompet van zijn oneindig verstandiger en goedmoediger
beschrijver André de Ridder laat gebruiken. Neen, neen, mijn alles-aandurvende heer
dichter en criticus, dit genre gaat u af - zooals gij, Vlamen, naar ik meen, gewoon
zijt te zeggen, daarmede hetzelfde bedoelend als wij met ons: dit gaat u al heel slécht
of nog liever in 't geheel niet af!
Intusschen, ook André de Ridder is een schrijver - die schrijven kan. Zijn stijl is
vaak wat slap rhetorisch, zijn zinnen hebben niet veel ruggegraat, maar hij kan, ook
hij, iets vertellen en welsprekend zijn op z'n tijd. Zijn talent schijnt slechts te wachten
op een onderwerp dat nader onder zijn bereik ligt dan het volledig typeeren van een
groot schrijver als Stijn Streuvels of het voor onze verbeelding doen leven van een
duivelachtige schoone dandyfiguur. Alleen - als den Ridder nederlandsch wil blijven
schrijven, en niet liever maar geheel naar het fransche oversteekt, dan zal het zuiveren
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van zijn taal hem nog heel wat werk geven; klaarblijkelijk dénkt hij nog fransch; zijn
zinnen wemelen van gallicismen*).
H.R.

*) Ik bedoel zoowel gallicismen in woorden, b.v. ‘raar’ voor zeldzaam, als in zinnen b.v.: ‘Adieu
de liefde!’ (adieu, l'amour) in plaats van vaarwel of adieu, liefde! Ook wete A. de R. dat
sjamberloek (kamerjapon) uit het turksch in onze taal is geraakt en dat chambercloak in geen
enkel land ter wereld ook maar iets beteekent.
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DE NIEUWE ZAAL VOOR DE KAMER VAN KOOPHANDEL.

De nieuwe zaal der Kamer van Koophandel.
In de afgeloopen maand is de nieuwe zaal voor de Kamer van Koophandel in de
Beurs gereed gekomen. Voor deze zaal ontwierp destijds Derkinderen zijn groote
wandschilderingen, maar scheuren in het bouwwerk maakten het later verkieselijker
de verhoudingen dier zaal te wijzigen, waardoor de geheele indeeling der beschildering
anders zou moeten worden.
De Commissie n.l., die in 1906 belast was met een onderzoek naar den toestand
der Beurs, oordeelde het noodzakelijk dat er een deugdelijk verband gebracht werd
tusschen de gedeelten van het gebouw, die verdeeld werden door deze hooge zaal.
Men vond de oplossing hiervan in het aanbrengen van een plafond (de zaal was
vroeger door een hoog gewelf afgesloten) waardoor de zaal 3 à 4 meter lager werd.
Bij dit plafond van slavonisch eikenhout behoorde als vanzelf een eikenhouten
lambriseering.
Daar de wandhoogte nu gewijzigd was, konden Derkinderen's ontwerpen zóó niet
meer dienst doen, en een oplossing dezer kwestie tusschen den kunstenaar en de
gemeente is nog niet gevonden, maar bovendien bleek het voor de acustiek der zaal
gewenscht, de wanden met stoffen te bedekken. Aanvankelijk werd gedacht aan
gebatikte lappen uit de Apeldoornsche batikkerij, maar gelukkig mag men zeggen,
is dit plan niet in verwezenlijking gekomen
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en heeft men stoffen hiervoor doen weven, die ongetwijfeld een veel rustiger indruk
maken. Om dezelfde redenen, waarom de wanden bedoekt moesten worden, is ook
de vloer met een zwaar tapijt gedekt. Al deze overwegingen echter van praktischen
aard en uit de noodzakelijkheid voortgekomen, hebben de zaal een geheel ander
aspect gegeven dan aanvankelijk bedoeld was. Wie zich de harmonieuse ontwerpen
van Derkinderen herinnert, en zich denkt, dat deze den boog boven de publieke
tribune en de beide zijwanden in statigen kleur zouden tooien in aansluiting met het
door den kunstenaar ontworpen glas-in-lood raam, zij zullen de niet-vervulling hunner
wensch betreuren en met de nieuwe aankleeding der zaal weinig tevreden zijn; maar
zij die de vóór-historie niet kennen en onbevooroordeeld het geheel thans zien, op
dien zal het ongetwijfeld een indruk maken van rustigen eenvoud. Er zit distinctie
in de kleuren en de stoffen, die door den ingenieur van publieke werken, de heer 's
Jacob, in overleg met den heer Berlage, werden gekozen.
Voor de te Roubaix met gouddraad doorweven groen fluweelen wandtapijten
maakte de heer Berlage de ontwerpen, alsook voor de bespanning daarboven, die in
blauwgrijs fluweel met brons is, en voor het vloerkleed, van buitengewone afmeting,
dat bij de firma Stevens te Rotterdam werd uitgevoerd. En wie het werk van den heer
Berlage kent, zal overtuigd zijn, dat het degelijk en soliede is, dat hij zorgt voor mooi
materiaal en goede logische bewerking ervan, wij kunnen dit zien aan de tapijten,
aan de weefsels, aan de betimmering, die door de firma Hillen werd uitgevoerd; maar
wie den heer Berlage zelf kent zal weten, dat hij zich behagelijker voelt in een
sporthemd dan in een rok of smoking, en deze individueele eigenschap is in zijn
werk wel terug te vinden. Zijn gevoel voor uiterlijk schoon is minder sterk ontwikkeld
dan zijn zin voor eenvoud en degelijkheid, vandaar de spaarzame wijze waarop hij
ook deze zaal voor de Kamer van Koophandel versierde. Als angstvallig vermeed
hij eenige versiering op de vlakke drie meter hooge eikenhouten lambriseering,
waarop eenvoudig snijwerk zonder hinder wel eenige verlevendiging zou hebben
aangebracht. Het is alsof hij al wat naar rijkdom en versiering, naar weelde van vorm
zweemde, verre heeft willen houden, en al moge het mooie materiaal een degelijk
cachet aan de zaal geven, het eikenhout, door den tijd gebruind, den indruk van een
ouden regenten-kamer voor den geest roepen; ik vrees toch, dat die eenvoudigheid
op den duur eentonig zal blijken.
***
Wij zijn de periode van het opgelegde mahoniefineer gelukkig nagenoeg voorbij, en
kregen als reactie daarop het blanke, zoo min mogelijk gesneden, gedraaide of
geprofileerde eikenhout. Het materiaal is ontegenzeggelijk beter, doch zien wij terug
naar de zeventiende eeuw, dan vinden wij ook d a a r het in den was gewreven
eikenhout, maar onze voorouders waren blijkbaar niet tevreden met een simpel
schaafkantje, zij zagen graag de glimlichten op de gedraaide stoelpooten, op de
gesneden leeuwenkopjes. En wij? Ik geloof dat velen van ons in hun hart er evenzoo
over denken, als zij eerlijk moeten kiezen tusschen een zeventiend' eeuwsch kastje
en een twintigste-eeuwsch, tusschen een Zaansch klokje met gedraaide ebbenhouten
kolommetjes en een uit 't Binnenhuis, tusschen een ouden koperen kandelaar en een
van Eisenlöffel, tusschen een nieuwerwetschen inktpot en een oude tinnen... Maar
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daar begeef ik mij op gevaarlijk terrein! Aan onze hedendaagsche kunstnijveren om
der menschheid de keuze niet moeilijk te maken.
R.W.P. JR.
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M.J. VAN RAALTE. BREILES.

M.J. van Raalte.
Van Raalte is een zoeker.
Hij zoekt naar de wedergave, met olieverf, van het schitterende, wreed-vroolijke
moderne lamplicht in balzalen, naar het hier vertroebelde, daar tot wattige dampen
geschifte in een rookerig café, of het halfslachtig schemer bij het vallen van het kil
avond-duister in kleine lokaaltjes. En hij zoekt niet alleen, hij vindt dunkt mij dikwijls.
Het is nog niet alles sterk, noch is het zuiver, wat hij aan uitbeelding van al die
gewone wonderlijkheden en onnatuurlijke alledaagschheden geeft, maar er is veel
echts in en over het geheel doet dit toch niet gemakkelijk-gedane werk geestig aan.
Door zijn gemis aan virtuositeit komt van Raalte er dunkt mij toe, zijn zeer frissche
observatie voortdurend wakker te houden, er is niets in zijn schilderproeven, wat
receptmatig, niets wat gewetenloos effectbejag is. Wat hij geeft, is geheel en al van
hem, en geeft zijn indruk wel misschien niet volmaakt, maar eerlijk weer.
Nu zoekt van Raalte echter ook meer dan dit. Hij wil niet slechts het licht en
donker, en de kwaliteit daarvan, in café balzaal of salon, schooltje of waar ook
weergeven, maar ook de menschefiguren die deze localiteiten stoffeeren. En daarin
komt het mij voor dat hij niet ernstig genoeg zoekt.
Kijk eens, wat zich hier op de - zeker niet naar het leven geteekende, maar
hoogstens, en dan nog te losjes gereconstrueerde - soiréetjes met conversatie onledig
houdt, dat is toch geen conversatie! De mannen zijn nog toonbaar, maar de vrouwen
- zóó ziet de beau-monde er uit, die de kooristjes van het Rembrandt-theater ten
tooneele voeren. Deze arme schepsels schijnen naar een zeer onbehagelijke plaats
ergens tusschen Nieuwe Buurt en Bocht van de Heeren-
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gracht te zijn verbannen, en lieten in een tweede-handsmagazijn het laatdunkende
airtje, zonder dat distinctie de daardoor ontstane leemte vulde.
Nu is het op zich zelf niets onrustbarends, dat van Raalte's Muze in haar vlucht
de haute volée niet bijhoudt. Als ze maar niet doet alsof... Als het geen oesters en
champagne zijn kan, laat het dan maar ineens bier en leverworst wezen.
Een van zijn schilderijtjes stelt een paar dametjes voor, waarvan één een
tooneelbinocle in de hand heeft. Ik kreeg den indruk - tegen een beter weten in zelfs,
dat hier niets ter zake doet - dat het ééne meisje dezen theaterkijker gekregen heeft,
doch daar erg verlegen mee zit, in het geheel niet weet, hoe hem te gebruiken, en dat
beiden er met naieve bewondering naar staren. Die indruk wordt door gemis aan
uitgesprokenheid verwekt.
Vooreerst herken ik niet dat milieu, waar die gebeurtenis op haar plaats zou zijn,
een loge of zoo. Maar ten tweede en vooral is het veel waarschijnlijker, dat d e z e
personages niet goed raad weten met dit hebbeding, dan dat zij in het gebruik daarvan
doorkneed zijn.
En laat ik hierin mijn critiek op van Raalte's soiréetjes, bals en zelfs huiselijke
tooneeltjes eens voor goed hebben uitgesproken: de typeering is nog vaag en slordig.
Dat zit in détails, de coiffures, de kleedij, maar het ligt ook aan het ontbreken van
de overtuiging. Het is niet duidelijk, dat voor van Raalte de karakteristiek van den
mensch een even gewichtige opgaaf is geweest als die van het licht.
Beter, veel beter zijn de cafétjes, zoowel als kenschetsing der sfeer, als ook en in
de eerste plaats, wat typeering der menschen betreft. Daar van Raalte, geloof ik, noch
in het bijzonder colorist is, noch teekenaar van de actie, maar toch altijd iets levends
weet te geven, brengt de authenticiteit van het werkelijk geziene in dit niet behagelijk,
maar sympathiek werk eerst de rechte bekoring.
Ik zie in die café-scènes immers - en daarom stap ik met plezier over een enkel te
lang mensch bv. heen, - menig goed waargenomen brok. Hier is de stamgast, die
zich door den gedienstig-familiaren kellner al zoo dikwijls vuur heeft moeten laten
geven, dáár de groep, die dagelijks op het bitteruur zich aan de geneugten van het
gewone rantsoen alcohol en de ontspanning van het juiste aantal partijtjes domino
wijdt - één wischt periodiek zijn beslagen bril af, terwijl de ander een zet doet, die
het d o e t , in effigie al vast. Ginds maken er twee naar echt onhebbelijken,
koffiehuiselijken trant, de lees- tot kletstafel, en in den hoek is een oude heer met
zijn dames binnen gekomen, die al aannemen riep, en nu zoo zoetjes aan zal bestellen.
Wat zullen we gebruiken, geef mij maar een slappe Pommerans....
Nog meer echter houd ik van zijn schooltjes, waarin hij het onbeholpen, schutterig
doen van speelsche kinderen onder de tucht en in werkschorten, genoegelijk lakoniek
weergeeft en tusschen beide een kouse-breiend meiske, één dat zit te babbelen, of
dat belangstellend omkijkt, of een tronende juffrouw, die de leiding van arbeid en
spel ernstig opvat, levend en sprekend weet te teekenen, als in even zoovele treffende
instantaneetjes. Vergis ik mij niet, dan heeft van Raalte zoowel de
nuttige-handwerken-stemming, als de bewaarschool-sfeer verdienstelijk getroffen.
Kan dit soms vooral het gevolg zijn van het direct naar het leven schilderen? Zoo ja,
dan behoort hij tot hen, die het tijdens het waarnemen moeten waarnemen, ook bij
groote menschen, en zelfs groote lui. Het is te hopen, dat van Raalte het in de
onmiddellijke en ware uitbeelding van de groepen, de tafereelen - als geheel - die
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hij zelf werkelijk zóó gezien en zelf aardig gevonden heeft, zal blijven zoeken. Hij
zal er ons zeker evenveel genot mee verschaffen, als hij zelf in den arbeid had.
C.V.
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KASTSTEL JULIANA-AARDEWERK, ONTWERP PROF. K. SLUYTERMAN, UITGEVOERD IN DE FABRIEK
ROZENBURG.

Nieuw aardewerk.
Niet lang geleden heeft de redactie van een weekblad hier ter stede, een enquête
gehouden, naar aanleiding van de tentoonstelling van Ambachts- en Nijverheidskunst,
waarvan ook wij hier gewaagden, over den stand en ontwikkeling onzer
hedendaagsche kunstnijverheid. De meeningen hierover zijn dan ook nog al
uiteenloopend, maar toch geloof ik, dat, wanneer men, zooals wij, de opkomst en
den gang onzer tegenwoordige kunstnijverheid heeft meegemaakt en niet door
commercieele overwegingen gebonden is een bepaalde richting te propageeren, tot
de slotsom zal komen dat de nuchterheid, de eenvoud, de armoede van vorm en
versiering een groot gevaar voor de levensvatbaarheid onzer moderne kunst zal gaan
worden.
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WANDBORD JULIANA-AARDEWERK.

Wie wel eens de groote meubelwinkels bezoekt, zal daar vernemen dat het publiek
tegenwoordig vraagt naar oud-Hollandsch, oud-Engelsch, naar Lodewijk XIV
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en Empire. En ik houd dit niet zoo zeer voor een modegril, dan wel voor een behoefte
om toch iets genoegelijkers, iets behagelijkers rond zich heen te hebben dan al die
soliede, degelijke, ernstige, principieele meubelen, die heel g o e d zijn, maar zoo
droog als een vervelend mensch.
Het is als wil men vóór alles ‘modern’ zijn, er mag niets in te bespeuren zijn van
herinnering aan een voorafgegane stijlperiode; en dit zoeken naar een vooropstelling
van moderniteit, men vindt het terug in meubelen niet alleen, maar ook in aardewerk,
en sierkunst in het algemeen.
Het aardewerk vooral, (het zou wel interessant zijn hiervan de verschillende phasen
eens met voorbeelden toe te lichten). heeft in de laatste jaren doen zien, dat men heel,
heel erg aan het zoeken is geweest en dikwijls helaas een verkeerden weg heeft
ingeslagen.

PUL JULIANA-AARDEWERK.

Colenbrander is een van de eersten geweest, die met zijn schitterende kleurvisioenen
iets nieuws trachtte te geven. Hij was zoo men wil niet ‘modern’, zijn werk misschien
ook wat ongeëquilibreerd, maar het was frisch en oorspronkelijk, het was volgens
wetten van versiering ook mogelijk niet geheel goed te praten, maar het was geniaal.
De latere versierders, zij zochten hunne motieven in het plantenrijk vooral en
rangschikten bloemetjes en blaadjes, die symmetrisch gemaakt werden en gestileerd
zooals men dit noemde, rondom de vazen en borden, de pullen en schotels, evenals
men dit op behangsels en elders deed.
Veelal geschiedde dit met smaak en kleurgevoel, maar toch bleef er weinig verband
bestaan tusschen de beschildering, het materiaal en het voorwerp. Er zat misschien
iets meer logica in dan bij Colenbrander, maar te weinig oorspronkelijk vernuft om
het op den duur te kunnen uithouden. Daarbij kwam dat wat de eene fabriek deed,
een andere listig imiteerde, omdat het gemakkelijk te imiteeren was.
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Toen kwam de periode van-vorm-vóór-alles, van negeeren der versiering en zij
bracht ons dank zij Zijl o.a. aardige vormen, maar tegelijkertijd deden de cirkeltjes
en vierkantjes hunne intrede Wel werden zij later door beter ornamentvormen
vervangen, maar het aardewerk bleef wat wij nieuwe-richting-achtig zouden willen
noemen, er zat iets opzettelijks, gewilds in, men moest eraan kunnen zien dat het
m o d e r n -aardewerk is. En dit opdringerige is hinderlijk, men ondervindt het,
wanneer men zoo'n ding eens een tijdje in zijn omgeving heeft, waar het 't met den
besten wil van de wereld niet uithouden kan tegen een misschien geheel onlogisch
maar zooveel rustiger Japansch- of oud-Hollandsch aardewerkje. Mij dunkt dit is
een punt van overweging voor onze moderne kunstnijveren;
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het moet voor hen niet alleen een kwestie zijn iets nieuws te maken, maar ook iets
dat met gebruikmaking van nieuwere technieken, nieuwere vormen en kleuren, toch
in algemeen aspect een vergelijking met een oud voorwerp kan doorstaan.
Zoo stel ik mij voor is ook het uitgangspunt geweest van den heer Sluyterman,
toen hij zich zette om nieuw aardewerk te maken voor de fabriek van Rozenburg.
Men is er daar door de tijden heen in geslaagd mooi materiaal te maken, mooie
kleuren samen te stellen, heeft nooit heel erg medegedaan aan het bij-uitstek moderne,
maar voelde toch wel dat de neigingen van het publiek een anderen kant uitgingen.
Nu heeft Prof. Sluyterman den tijd medegemaakt dat men in bepaalde stijlen ontwierp,
dat men meubelen, zoowel als zilverwerk, in Louis XVI maakte, en deze studie heeft
hem doen zien waarin toch eigenlijk de charme van die verschillende stijlperioden
zat, n.l. deels in de verdeeling, deels in de groepeering van kleur, deels in de
vormen-oplossing; ik wil hiermede niet zeggen dat zijn nieuwe aardewerk, in bepaalde
vormen, aan oud herinnert, maar een aandachtig beschouwer zal verband zien tusschen
z i j n kaststel en een Delftsch, tusschen z i j n figuurborden en soortgelijke
Italiaansche; dit echter lijkt mij geen tekortkoming, integendeel hij heeft getracht er
op z i j n e wijze, met z i j n e gaven, een zelfde bekoring van te doen uitgaan. En als
geheel geloof ik dat hij hierin geslaagd is, de vormen en vooral de kleuren doen
prettig aan; het bruin en blauw b.v., en zoo ook de zwaarte en verdeeling ervan; ik
kan mij voorstellen dat zoo'n vaasje of pul het wel naast oud-aardewerk zal uithouden,
en dit is voor mij zooals ik boven zeide een criterium.
Wat nu de ornamentatie betreft, die lijkt mij wel wat gezocht, men heeft er een
Hollandsch cachet aan willen geven, uitstekend, maar dit zit hem niet in
Volendammertjes en Markertjes en bovendien sluiten die figuurtjes niet immer mooi
aan bij de overige versiering en zijn veelal wat te fijn van détails. Op een bord of
schotel, waar zoo'n kopje hoofdzaak, eigenlijk alles is, kan het, maar op een vaas
wordt hierdoor het verband te veel verbroken, en gaat de rustige werking der kleuren
soms wel wat verloren. In de opzet van dit aardewerk echter, dat thans voor het eerst
te Roubaix geëxposeerd wordt, zit voor mij veel aantrekkelijks, en met de zoo
prachtige stof en kleur kunnen wij er dunkt me wel iets van verwachten.
R.W.P. JR.

Tentoonstelling van St. Lucas.
De tentoonstellingen van de Vereeniging St. Lucas schijnen gebeurtenissen te worden.
Zij komen en gaan maar niet zoo stille als de exposities die daar in de huizinge op 't
Rokin, waar de blauw-witte vlag uithangt, gehouden worden. Neen, neen, men spitst
er zich vooruit reeds op, wat nieuws er zal zijn, men maakt er zich druk om, vecht
er voor alsof het een Parijsche salon goldt, waarlijk het zou er haast op gaan gelijken,
wanneer... wij maar geen gemoedelijke Hollanders waren die niet zoo gauw
enthousiast zijn... maar er ook niet zoo schielijk invliegen
En toch zijn daar op de laatste Lucas-tentoonstellingen schilderijen, waar men
bijna ruzie om zou gaan maken - een kunstprofessor verklaarde dat zij hun belang
alleen daaraan reeds ontleenden dat men ze niet vergat (curieuze waardeering, niet
waar?) - schilderijen die door de jury toegelaten, door den conservator van het museum

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 21

getolereerd, op last van den burgemeester verwijderd werden. Een evenement
natuurlijk, een reclame voor den schilder zoo als hij er zelf geen beter had kunnen
uitdenken. Kortom de Lucas-Tentoonstelling heeft beroering gebracht over de
schilderende en schilderkunst minnende stad- en landgenooten, en niet zoozeer omdat
deze of gene schilder werkelijk met iets goeds voor den
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dag is gekomen, maar omdat eenige schilders (in navolging van anderen), gemeend
hebben een ongewone uitdrukkingsvorm voor hun innerlijke gedachten te moeten
kiezen. En dezen - ik hoorde ze sterk-lichtschilders noemen - zij hebben natuurlijk
hunne profeten, en het kan zijn dat die zieners de voor ons nog gesluierde
toekomstbeelden reeds helder voor oogen hebben, maar vooralsnog hebben wij te
oordeelen naar de zeer zonderlinge pogingen waarmede waarlijk weinig positiefs
bereikt is.
Het beste zou hier dan ook zijn, ze onbesproken te laten, ware het niet dat men
elders deze kunst(?)producten verheerlijkt op eene wijze alsof wij hier een voorproefje
van de schilderkunst der toekomst hadden.
Als pièce de résistance wordt ons het werk van Kees van Dongen voorgediend;
waarvoor het Lucas-bestuur een afzonderlijke zaal reserveerde, en dat in den catalogus
door eenige Fransche courantenknipsels wordt ingeleid.
Merkwaardig is nu hoe dit werk dat noch als schilderij (wat het dan ook niet heet
te bedoelen) noch als aanplakbiljet (wat het evenmin is), wordt gewaardeerd om...
de durf, de brutaliteit, zoowel van onderwerp als van uitvoering, alsof durf en
brutaliteit iets met kunst te maken hadden. Zeer zeker, kunstprofessor, men zal dit
werk niet licht vergeten evenmin als een nachtmerrie spoedig uit het geheugen gaat,
maar is het daarom kunst?
De kleur dezer schilderingen is sterk naast elkaar gezet, maar zoo onharmonisch
mogelijk, terwijl van compositie, een enkel portret (dat van schilder's vrouw
misschien) uitgezonderd geen sprake is, evenmin van stofweergave: de voorgestelde
personen zijn zoo plat, als had de eerste de beste huisschilder ze op een reclamebord
gepenseeld. Er is niet getracht naar fijnheid, of beschaving van teekening; het eenige
wat men zou kunnen waardeeren is mogelijk de expressie in enkele koppen. Maar
waartoe dan al die rarigheid, reclame en humbug er bij? Of is dit de ziekelijke invloed
van enkele Franschen? Lautrec echter wist bij een schijnbare eenvoudigheid met zijn
sterke contrasten toch iets beters te bereiken.
In een afzonderlijke zaal hangen ook de werken van eenige andere kleurvirtuozen
bij elkaar die, als van Dongen gekant tegen heel de schilderkunst, geen vrede hebben
met de gebruikelijke schilderwijze. A la bonheur, ook Hart Nibbrig, Co Breman,
Claus e.a. zijn van meening dat het sterke zonlicht door naast elkaar gezette zuivere
kleuren beter is uit te drukken en.... zij geven u waarlijk een indruk van zonnelicht
en zomerhitte; maar het werk van Jan Sluyters bijv. drukt absoluut geen atmosfeer
uit en is van een gewilde zonderlingheid die niet te verklaren is. Ziet eens een
schilderij, door den maker Salomé genoemd, dat noch in kleur, noch in teekening,
noch in expressie, maar in de allerverste verte aan de figuur van de Salomé doet
denken. De jury van Lucas is waarlijk wel toegeefelijk geweest.
Dat er in deze richting wel iets te bereiken valt - waarom niet? - toonen ons een
paar schilderijen van Filarski, die ondanks de onmiskenbare ruwheid wel sterk licht
suggereeren, doch ook dit zullen wij toch nog als een der eerste proefnemingen der
nieuwlichters moeten beschouwen. En wijl het voor uitvinders in het algemeen beter
is hunne proefnemingen meer voor zich zelve te houden, mogen de
tentoonstellingscommissies hier wel eens aan denken, want nu gaan critici en publiek
deze onvoldragen dingen voor zuivere kunstuitingen aanzien, en dat kan toch niet.
Wij moeten ze beschouwen voor wat zij zijn (al willen de makers door de prijs die
zij er voor vragen, ons wel iets anders doen gelooven): pogingen van hen die naar
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iets anders zoeken, maar dan slechts de allereerste pogingen, waarbij men nog lang
niet zeker is of men niet den verkeerden weg heeft ingeslagen.
R.W.P. JR.
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[Deel XLII]
Inhoud van Deel XLII.
AAN SARA BURGERHART, door
STUDIOSUS MELANCHOLICUS

Bladz.
69

BEKENTENIS, door JOSEF COHEN

185

BEIERSCHE STEDEN (OUDE), door
HERMAN ROBBERS, met 13 illustratiën

27

BOLLAND (PROF. G.J.P.J.), door ESTER 1
VAS NUNES, met 2 illustratiën
DE GIFTMENGERS, door G.J.P. VAN
DEN HOEK

61

DE MAECENAS, door JOH. DE MEESTER 290
DE VLIEGENDE MAN, door KAREL
VAN DE WOESTIJNE

361, 446

EDSTRÖM (DAVID), door JAN J.
342
BRUNA, met portret en 7 andere
illustratiën naar werken van den Meester
FABRICIUS (CAREL), door ATY
BRUNT, met 7 illustratiën naar werken
van den Meester

401

FRANSCHE OVERHEERSCHING
(DE), door C.F. GIJSBERTI HODENPIJL,
V, Het Politiewezen, met 8 illustratiën

255

FRANSCHE TEEKENAARS (EENIGE 414
TWINTIGSTE-EEUWSCHE), door
CORNELIS VETH, met 12 illustratiën
GEDICHTEN, door RICHARD DE
CNEUDT

286

IMPASSE, door ANNIE SALOMONS

199

INDIAANSCHE EN INDISCHE
428
VLECHTKUNST (TECHNIEKEN EN
ORNAMENTEN VAN), door J.E.
JASPER, met 26 illustratiën
IN RETRAITE, door JURRIAAN
ZOETMULDER

41, 127, 208, 296, 365 453
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JAPANSCHE KLEURENDRUKKEN 102, 351
IN HET RIJKS ETHNOGRAPHISCH
MUSEUM TE LEIDEN door Dr. M.W.
DE VISSER, II en III met 16 illustratiën
KRACHT NAAR KRUIS, door J.
EVERTS

472

KRONIEK

70, 148, 227, 309, 388, 483

LENTE, door FRANK GERICKE

140

LEVENSVREUGD, door J. REDDINGIUS 482
LIED, door J. REDDINGIUS

147

LIEDJE, door P. OTTEN

387

LUYTEN (HENDRIK), door POL DE
321
MONT, met zelfportret en 7 andere
illustratiën naar werken van den Meester
MIDDELEEUWSCHE PLASTIEK (EEN 81
COLLECTIE), door J.B. VAN STOLK, III,
met 18 illustratiën
MOEDER, door FRANS VERSCHOREN

204

NERÉE (KAREL DE), 18 Maart 1880 - 6
19 October 1909, door HENRI VAN
BOOVEN, met portret en 8 andere
illustratiën
OUD-HOLLANDSCHE
161, 241
SCHILDERIJEN TE PARIJS (DE
TENTOONSTELLING VAN), door Prof.
Dr. W. MARTIN, met 22 illustratiën
OUD-PARIJS (IETS OVER), door E.J. 331
BOMLI, met 17 illustratiën
PLAATJES-PRAATJES VAN JAVA,
door MAURITS WAGENVOORT, met 8
illustratiën

19

POTTER EN ZIJN ‘STIER’ (IETS
176
OVER PAULUS), door JUST HAVELAAR,
met 5 illustratiën
RECLAMEKUNST (OUDE), door J.D.C. 112
VAN DOKKUM, met 7 illustratiën
TOONEELINRICHTING (OVER), door 186
P.H. VAN MOERKERKEN JR., met 8
illustratiën
WEEMOED, door HENRI H. VAN
CALKER

308
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ZANDVOORT 1855, door Dr. MAX
266
EISLER, met portret van JOZEF ISRAËLS
met zijn vrouw en 14 illustratiën naar
werken van den Meester
ZOMER-SONNETTEN, door HÉLÈNE
SWARTH

121
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Alphabetische lijst der medewerkers.

BOOVEN, HENRI VAN

KAREL DE NERÉE

Bladz.
6

BOMLI, E.J.

IETS OVER OUD-PARIJS

331

BRUNA, JAN J.

DAVID EDSTRÖM

342

BRUNT (ATY)

CAREL FABRITIUS

401

CALKER, HENRI H.
VAN

WEEMOED

308

CNEUDT, RICHARD DE GEDICHTEN

286

COHEN, JOSEF

BEKENTENIS

185

DOKKUM, J.D.C. VAN

OUDE RECLAMEKUNST

112

EISLER, DR. MAX

ZANDVOORT 1855

266

EVERTS, J.

KRACHT NAAR KRUIS

472

GERICKE, FRANK

LENTE

146

GIJSBERTI HODENPIJL, DE FRANSCHE
C.F.
OVERHEERSCHING
HAVELAAR, JUST

255

IETS OVER PAULUS POTTER 176
EN ZIJN ‘STIER’

HOEK, G.L.P. VAN DEN DE GIFTMENGERS

61

JASPER, J.E.

TECHNIEKEN EN
428
ORNEMENTEN VAN
INDIAANSCHE EN INDISCHE
VLECHTKUNST

MARTIN, Prof. Dr. W.,

DE TENTOONSTELLING
161, 241
VAN OUD-HOLLANDSCHE
SCHILDERIJEN TE PARIJS

MEESTER, JOH. DE

DE MAECENAS

290

MOERKERKEN JR., P.H. OVER TOONEELINRICHTING 186
VAN
MONT, POL DE

HENDRIK LUYTEN

321

OTTEN, P.

LIEDJE

387

REDDINGIUS, J.

LEVENSVREUGD

482

REDDINGIUS, J.

LIED

147

ROBBERS, HERMAN

OUDE BEIERSCHE STEDEN 27

SALOMONS, ANNIE

IMPASSE

199
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STOLK, J.B. VAN

EEN COLLECTIE
MIDDELEEUWSCHE
PLASTIEK

81

STUDIOSUS
MELANCHOLICUS

AAN SARA BURGERHART 69

SWARTH, HÉLÈNE

ZOMER-SONNETTEN

121

VAS NUNES, ESTER

Prof. G.J.P.J. BOLLAND

1

VERSCHOREN, FRANS MOEDER

204

VETH, CORNELIS

EENIGE
TWINTIGSTE-EEUWSCHE
FRANSCHE TEEKENAARS

414

VISSER, DR M.W. DE,

JAPANSCHE
102, 351
KLEURENDRUKKEN IN HET
RIJKS ETHN. MUS. TE
LEIDEN II, III

WAGENVOORT,
MAURITS

PLAATJES-PRAATJES VAN
JAVA

19

WOESTIJNE, KAREL
VAN DE

DE VLIEGENDE MAN

361, 446

ZOETMULDER,
JURRIAAN

IN RETRAITE

41, 127, 208, 296, 365, 453
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Inhoud van de kroniek.
BOEDDHISTISCHE KUNST IN DEN 493
KUNSTHANDEL KLEYKAMP, door
P.C.H., met 2 illustratiën
BOEKBESPREKING, door H.R. en
R.W.P. JR., met 7 illustratiën

148, 227, 309, 388, 483

BRAAKENSIEK'S (JOHAN)
489
JUBILEUM, door C.V., met 2 illustratiën
BROEDELET, ANDRÉ EN HETTY,
494
TJIPKE VISSER en G.W. KNAP IN
DEN LARENSCHEN KUNSTHANDEL,
door C.V.
CHODOWIECKI (DAVID NICOLAUS), 158
IN 'S RIJKS PRENTENKABINET TE
AMSTERDAM, door R.W.P. JR.
COLENBRANDER (T.A.C.), door
R.W.P. JR.

491

DONCKER'S (KO)
76
SHAKESPEARE-BURLESQUEN, door
C.V., met 2 illustratiën
FANTIN LATOUR (LITHO'S VAN),
(WED. G. DORENS & ZONEN TE
AMSTERDAM), door C.V.

400

GEGOTEN HUIS TE SANDPOORT
495
(HET), door JOH. G.R., met 1 illustratie
HALL (THÉRÈSE VAN), IN HET
STEDELIJK MUSEUM TE
AMSTERDAM, door R.W.P. JR.

159

HEM (P. VAN DER), door C.V., met 2
illustratiën

154

HOYTEMA (TH. VAN), door R.W.P. JR. 492
ISRAËLS † (JOZEF), door H.R.

227

KLEEDERDRACHTEN
(TENTOONSTELLING VAN) TE
HAARLEM, door R.W.P. JR.

80

KUNSTNAALD- EN WEEFWERK
157
NAAR NEDERLANDSCHE
ONTWERPEN, ROTTERDAMSCHEN
KUNSTKRING, door A.Z.
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MODERNE KUNSTKRING (DE), door 488
R.W.P. JR.
MONDRIAAN (FRITS) en AUGUST 398
VAN VOORDEN BIJ OLDENZAAL
EN RECKERS TE ROTTERDAM, door
A.Z., met 2 illustratiën
NASCHRIFT, door J.B. VAN STOLK

496

NIBBRIG, HART, WOLTER, BOSCH
REITZ EN MOULIJN IN HET
STEDELIJK MUSEUM TE
AMSTERDAM, door R.W.P. JR.

320

OFFERMANS † (TONY) door FRITS
HOPMAN, met 1 illustratie

317

‘PICTURA’ (TENTOONSTELLING),
door C.V., met 2 illustratiën

395

POORTENAAR (J.C.), IN HET
STEDELIJK MUSEUM TE
AMSTERDAM, door R.W.P. JR.

159

SCHOONHOVEN'S KERK EN TOREN, 236
door A.D., met 2 illustratiën
THACKERAY (WILLIAM
MAKEPIECE), door H.R., met portret
en 3 andere illustratiën

70

VÉBER (JEAN), door C. V, met 2
illustratiën

234

VOLSKUNST, KUNSTNIJVERHEID
EN HUISVLIJT, door R.W.P. JR.

239

WALCHERSCHE SCHILDERS TE
318
DOMBURG (WERK VAN), door FRANS
VERMEULEN, met 1 illustratie
ZÜRCHER (DR. JAN), LARENSCHE
KUNSTHANDEL, AMSTERDAM),
door FRANS VERMEULEN

79

Buiten-tekstplaten.

PROF. G.J.P.J. BOLLAND, NAAR EEN
KRIJTTEEKENING VAN MEJ. E. VALENçA
EX-VOTO VAN JEAN LANNOY,

Tegenover bladz.
1
81

GEDREVEN ZILVER
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REMBRANDT, OUDE MAN. EIGENDOM 161
VAN DEN HEER F. KLEINBERGER
GERARD DOU, HET PAP-EETSTERTJE. 241
EIGENDOM VAN BARON D'ERLANGER TE
PARIJS
DE WEDUWE, NAAR DE SCHILDERIJ
VAN HENDRIK LUYTEN

321

DE SCHILDWACHT, LICHTDRUK NAAR 401
DE SCHILDERIJ VAN CAREL FABRITIUS

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 21

t.o. 1

Prof. G.J.P.J. BOLLAND, naar een krijtteekening van Mejuffrouw E. VALENçA.
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Prof. G.J.P.J. Bolland,
door Ester Vas Nunes.
De wijsbegeerte eischt van hare dragers eene vereeniging van zoo zeldzamen geestesen karakteradel, dat zij te allen tijde slechts weinige dragers heeft geteld. ‘Wáár zijn
- dat kunnen weinigen! En wie het kan, die wil het nog niet!’ zegt Nietzsche. In den
regel wordt door de betrokken autoriteiten dan ook niet de wijsbegeerte zelve
beoefend, maar hare geschiedenis, of een ander praeludium: zielkunde of
kennistheorie. Ons land echter mag er zich thans op beroemen, eenen w i j s g e e r
te bezitten, eenen denker, die e i g e n denken der waarheid, niet slechts dat van
anderen, verkondigt, die de gaven en den wil - en den moed! - heeft, ‘wáár te zijn’:
Professor Bolland.

PROF. G.J.P.J. BOLLAND, NAAR TEEKENING VAN MEJ. E. VALENçA.

Want moed eischt de onomfloerste verkondiging der philosophie bovenal van
hem, wiens wijsbegéérte rijpte tot wijs h e i d , wiens z o e k e n der rede leidde tot
z e l f k e n n i s der rede als de spiegeling van het ware, tot welke men heeft in te
keeren, om de waarheid, d.i. den blijvenden zin, te leeren kennen van de wereld der
vergankelijke natuur- en geestesverschijnselen; van hem, in wien de leer der waarheid
zich onthuld heeft als de ware d é n k l e e r . Immers in het licht dezer leer begrijpt
hij den geest als het alomvattende wezen van al diens verbizonderingen maatschappelijke instellingen, kunsten, godsdiensten, wetenschappen, stelsels van
wijsbegeerte - zoo, dat elk harer slechts eene bepáálde, beperkte, geestesfactor is en
als zoodanig hare geldigheid èn hare onhoudbaarheid moet openbaren. Hij begrijpt,
dat elke bepaalde meening of opvatting daaromtrent, die gelden wil onder
buitensluiting van andere, welke toch óók in de rede liggen, ‘misvatting’ is. Zoo
eischt dan de waarheidsliefde van den wijze eenerzijds, dat hij niet alleen den grond,
maar ook de b e k r o m p e n h e i d aantoont van het streven, eene bepaalde wetenschap
of wereldbeschouwing absoluut te maken, anderzijds, dat hij alle bepaalde opvattingen
als betrekkelijke waarheden rechtvaardigt om ze tevens als betrekkelijke onwaarheden
te verloochenen, m.a.w. dat hij ook den onnóózelen kant aantoont van de opvattingen
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en meeningen, waarvan uiteraard alle menschelijke samenleving, alle kunst, alle
godsdienst, en ook alle wetenschap, wemelt.
Prof. Bolland heeft den hoogen moed, dit te doen ten aanzien van elk gebied, dat
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zijne groote geleerdheid hem in staat stelt te doordenken. Hij heeft den hoogen moed,
zich ter wille van de waarheid prijs te geven aan de verbittering van allen, die hij
moet irriteeren, hij, die zegt, ‘wat niemand aanvaarden kan’. Hij heeft den hoogen
moed, alleen, tegenover nagenoeg geheel de wetenschappelijke wereld, het recht der
Rede te bepleiten en zijn fier woord wáár te maken, dat de waarheid niet dient, dat
de wijze geen man eener partij - van welke ook - kan zijn. Het ligt in de rede, heeft
hij eens gezegd, dat een Hegelaar, die voor zijne denkwijze goed uitkomt, door alle
partijen gehaat is.
Of het Hegelianisme van minder ‘gehate’ Hegelianen dan wel náám mag hebben?
Het is wèl bekend, dat Professor Bolland de Hegélische wijsbegeerte verkondigt.
Een ontzaglijke geestesarbeid heeft hem deze philosophie, die aanvankelijk meer
dan eenige andere aangevallen en verguisd was, en lang vóór Prof. Bolland zijnen
wijsgeerigen loopbaan begon, afgedaan scheen, doen doorzien als het hoogtepunt
van menschelijk denken.
En alleen een congeniaal denker vermocht hier door te dringen tot den géést dezer
‘tergend lastige leer, die men liever dood-verklaart, om zich met fatsoen van hare
bestudeering vrij te stellen.’ Prof. Bolland heeft aan het licht gebracht, dat Hegel's
leer meer dan een stelsel, dat zij v o o r b e e l d v a n en v o r d e r i n g t o t eene
zelfontvouwing van het denken is, van datgene derhalve, waarom het in alle
wetenschap en wijsheid gáát. Want daarin is het te doen niet om kennis van het
waargenomene als zoodanig, maar om datgene, wat het denken i n z i c h z e l f vindt
als het algemeene, als de wet, dier bizonderheden. Het streven van den geest naar
kennis omtrent het andere is altijd een onbewust streven naar kennis omtrent
zichzelven. En alleen de Logica in Hegelischen zin, ‘de niets ontziende zelfkritiek
van het denken,’ verheldert deze onbewuste zelfkennis tot bewuste; zij is als
z e l f b e w u s t w o r d i n g v a n d e n w e t e r het - zij het ook onbewust nagestreefde
- doel aller wetenschap.
Deze wijsbegeerte, die als organische eenheid van Rede-, Natuur- en Geestesleer
Volledigheidsleer is, die als geene andere de resultaten der steeds voortschrijdende
wetenschappen in zich kan opnemen, omdat zij de leer is van het wetenschappelijke
i n alle wetenschappen, deze wijsbegeerte, waartoe men thans terugkeert ook in
andere landen van Europa, heeft Prof. Bolland in ons land doen herleven.
Minder bekend is - of schijnt - echter, dat de Nederlandsche wijsgeer Hegel's
arbeid vóórtzet. Nooit is eene philosophie ónveranderd teruggekomen; het terugkeeren
tot eene vroegere philosophie is altijd een weder - een anders - geboren worden van
deze. Want elke eeuw heeft haar eigen karakter en de wensch, tot eene vroegere
philosophie eenvoudig terug te keeren, zou, gelijk Hegel zegt, gelijk staan met den
wensch van den man, weder jongeling te worden. Eene philosophie van de Ouden,
merkt hij daarbij op, zou ons niet meer voldoen; wij kunnen geene Platonici meer
zijn.
En zoo kunnen Nederlanders der 20e eeuw, al leeft Hegel's geest in hen, niet zonder
meer ‘Hegelianen’ zijn. En dat z i j n zij ook niet. Uit ándere dan Hegel's letter spreekt
diens geest thans. In de eeuw, die ons van hem scheidt, heeft de wereldgeest eene
groote schrede voorwaarts gedaan en geenszins onveranderd brengt de denker, die
Hegel's leer het begrip noemt van eenen geest, welke hare en elke andere letter
voortbrengt en overleeft, die leer tot ons. Prof. Bolland's Collegium Logicum, zijne
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wijsbegeerte der Natuur en die der Kunst zijn z i j n e philosophie, welke de Hegelische
vooronderstelt, om er in ónze taal en in het licht ónzer eeuw de ONTWIKKELING van
te zijn. Zijne inleiding bij Hegel's Rechtsphilosophie, zijne geschriften over de
Evangeliën en zijne beschouwingen over de theosophie zijn toepassingen zijner
philosophie op vraagstukken, die meer bepaaldelijk o n z e n tijd bezighouden. Daarom
kunnen wij niet meer volstaan
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met terug te keeren zelfs tot Hegel en alleen onbekendheid met of ontveinzing van
het peil, waartoe Prof. Bolland de philosophie heeft opgevoerd, kan in onze dagen
doen gewagen van ‘Hegelarij’ zonder meer. Weliswaar: dat Prof. Bolland Hegel's
arbeid verbetert en voortzet en wel met den geest, die uit dezen arbeid zelf spreekt,
gelijk men de wiskunde slechts langs w i s k u n d i g e n

COLLEGE VAN PROF. G.J.P.J. BOLLAND TE AMSTERDAM.

weg verbeteren en voortzetten kan, hangt hij niet aan de groote klok. Men moet
b e i d e denkers bestudeeren, om het groote verschil te zien tusschen ‘het onrijpere
en het rijpere’.
Wijl de wijsbegeerte in hare waarheid de wetenschap omtrent het denken is, kan
zij eene natie eerst dan waarlijk toebehooren, wanneer deze haar bezit in den vorm
van h a a r denken: de moedertaal. Evenals wij ons kunnen tehuis gevoelen in den
vreemde en niettemin thuis z i j n alleen bij onszelf, is ook ons denken, ons hoogste
goed, hoe vertrouwd het ook met vreemde talen zij, alleen in e i g e n taal inderdaad
tehuis. O n z e geest vermag zich alleen in o n z e taal te doorzien en te ontwikkelen.
Dat Luther den Duitschen Christenen het boek huns gelóófs in hunne moedertaal
gegeven heeft, noemt Hegel eene der grootste revoluties, die ooit konden geschieden;
voorzeker niet minder in ons geestesleven ingrijpend is het feit, dat Prof. Bolland
ons de wetenschap van het Oneindige in onze moedertaal, dat hij ons een
N e d e r l a n d s c h e w i j s b e g e e r t e geeft. Ook al ware Prof. Bolland niet méér
dan verkondiger van Hegel's leer, ook al hadde zijne doorgronding van Hegel's geest
hem n i e t eigen geest doen vinden, ook al hadde zijne geweldige denkkracht n i e t
Hegel's arbeid verbeterd en voortgezet tot de wijsbegeerte voor

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 21

4
o n z e n t i j d , dan nog zou alleen reeds het feit, dat hij de leer, die de wedergeboorte
van het denken beteekent, hult in o n z e t a a l , een gebeurtenis wezen, waarin ons
land te roemen heeft.
Een wijsgeer moet echter de taal anders aanwenden dan anderen. Hij, die dieper
denkt dan anderen, die gedachten heeft te uiten, welke in zijne taal nimmer geuit
werden en die niettemin zijne gedachten kleeden moet in de woorden, welke deze
taal biedt, is genoodzaakt, meer in deze woorden te leggen dan het gewone denken
pleegt te doen. Hij bovenal heeft het recht van het wetenschappelijke denken: de
woorden praegnanter te gebruiken. De ontwikkeling van het denken leidt vanzelf tot
ontwikkeling van zijn voertuig, de taal, die daarom door den wijsgeer evenzeer wordt
geschapen als aanvaard. O p d e o n z e , e v e n a l s o p d e w i j s b e g e e r t e
h e e f t P r o f . B o l l a n d z i j n e n s t e m p e l g e d r u k t . Door haar te dwingen,
de diepste gedachten te uiten, waartoe het menschelijke denken zich ontwikkeld
heeft, heeft hij de beteekenis harer woorden verrijkt, heeft hij aan het licht gebracht,
welke macht in haar schuilt. Dit is het, wat zijne geschriften zoo duister doet zijn, in
weerwil dat zij geschreven zijn in onvergankelijk zuiver en edel Nederlandsch,
zooveel mogelijk ontdaan van vreemde bestanddeelen. Om echter den denker te
verstaan, die in zijne woorden en woordverbindingen eenen zin legt, die alleen hij
erin leggen kan, moet men geleerd hebben, middellijk of onmiddellijk van den
leermeester der Rede zelven geleerd hebben, dien diepen zin te bespeuren.
Wie het niet geleerd heeft, bespeurt hoogstens de buitenzijde dezer meesterlijke
spreek en schrijfwijze: het ‘woordenspel’ zonder ook van d i t woord den waren zin
te verstaan, zonder in te zien, dat het ‘redelijke’ woordenspel, wel verre van de
beuzelachtigheid te zijn, die ‘men’ er onder verstaat, niets meer of minder is dan de
zuiverst mogelijke spiegeling van den vrijen, d.i. boven vooroordeelen en
partijdigheden uitgeganen geest. Het woordenspel van den denker, wiens woorden
z i n hebben, wijst op een ‘spel’ van zijn d e n k e n . Het is de zuiverste weerkaatsing
van het denken, dat zijn beslag heeft gekregen als spiegeling der werkzaamheid van
het oneindige zelf, hetwelk óók met zijne eindigheden ‘speelt’, wijl het ze slechts
stelt om ze op te heffen. Het ware woordenspel is realiseering van den geest, die van
al zijne afzonderlijke stelbaarheden de onhoudbaarheid inziet, voor geene blijft staan,
maar alle opheft in eigen alomvattende eenheid, van den geest, die zich aan alle
eenzijdigheden ontworstelt tot ware v r i j h e i d . Het ‘zinrijke’ woordenspel is de
bitterste ernst, de uiterste kritiek, het hoogste en laatste, waartoe het denken zich
ontwikkelt: ‘de niets ontziende z e l f kritiek van het denken’, dat zich keert tegen
zichzelf, dat het ten koste van e i g e n bepaaldheden waarmaakt, dat geene bepaaldheid
op zichzelf het ware is, dat niets op zichzelf standhoudt. De binnenzijde van d i t
woordenspel is het rusteloos strijden van het denken tegen zichzelf. En alleen in dien
strijd, in dit bestendige stellen, verkeeren en opheffen zijner begrippen, dwingt het
zich, zijnen geheelen inhoud aan zichzelf te openbaren, en bereikt het zijne hoogste
ontwikkeling: de zelfverheffing boven eigen bekrompenheden. Tot het uiten van dit
‘spel’ der rede met zichzelf zoo, dat de uiting den vorm van dit spel weerkaatst, tot
het w a r e woordenspel, is dan ook alleen hij instaat, die, wat denkkracht, zielenadel
en meesterschap over de taal betreft, den top heeft bereikt.
Dankt onze natie aan Prof. Bolland's genialiteit het bezit eener N e d e r l a n d s c h e
wijsbegeerte, aan zijne ongeëvenaarde bereidwilligheid, voorlichting te schenken
ook in andere universiteitssteden dan Leiden, dankt zij de mogelijkheid, haar te leeren
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kennen. De ondervinding toch leert, dat zijne geschriften, evenals die van Hegel, een
ge-

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 21

5
sloten boek blijven voor wie niet het voorrecht hebben, zijne colleges bij te wonen.
Men moet nu eenmaal de werken van beide meesters lééren lezen. De zin hunner
woorden, die gedachten uiten, dieper dan ooit geuit zijn, blijft anders verborgen.
Aanvallen als die van de professoren Bruining, J.D. van der Waals Jr., Jelgersma en
Heymans, bewijzen, dat dit geldt zelfs ten aanzien van corypheeën der wetenschap.
Prof. Bolland's colleges zijn de onontbeerlijke commentaar op zijne en Hegel's
duistere, wijl diepzinnige, werken. En zijne toewijding in dit opzicht heeft haars
gelijke niet. Sinds negen jaren voldoet deze leermeester bij uitnemendheid geheel
belangloos aan het verzoek van studenten-comité's te Utrecht, Amsterdam en Delft,
om ook aldaar colleges te geven. Hij, die zegt, dat men niet zonder schade voor zijne
menschelijkheid de lessen in zuivere rede verwaarloost; die zegt, dat de wijsbegeerte
onze wetenschappen heeft te adelen, - hij weet, dat die veredeling onzer
menschelijkheid en onzer wetenschappen alleen mogelijk is door zoo hooge offers
zijnerzijds. Want alleen hij leert ons de wijsbegeerte kennen in hare hoogste
waardigheid: als zelfkennis van de rede, van de oneindige waarheid, in ons. Alleen
zijne voorlichting doet haar voor ons zijn, wat zij in hare thans bereikte, hoogste,
manifestatie vermag te zijn: de wijding des geestes, het licht, dat ons w e t e n , welk
gebied het ook betreft, verheldert tot b e g r i j p e n .
Hoe véél ons land aan den zeldzaam verheven en edelen arbeid van Prof. Bolland
te danken heeft, is niet na te gaan, terwijl de meester bezig is, zijne krachten aan
onze natie te wijden. Men moet den oogst niet willen zien, terwijl er gezaaid wordt.
Nochtans heeft Prof. Bolland's bezielend woord reeds nu eene in ons land nimmer
gekende en steeds stijgende belangstelling, ja geestdrift, gewekt voor zijne
wetenschap, eene belangstelling, die eene verheffing van het geestelijk peil onzer
natie beteekent, wijl zij de wetenschap geldt, die geenerlei belang dient, maar gediend
wil zijn alleen om haar zelfs wil. En het ligt in de rede, dat niets vermag, het peil ook
der wetenschappen zoo te verhoogen, gelijk eene dusdanige bereidwillige en geniale
verkondiging der leer, die de ziel is aller wetenschappen, - al zal de philosophie zelve
uiteraard zaak van enkelen blijven. ‘Man ist in der Tat in keiner Wissenschaft so
einsam, als man in der Philosophie einsam ist’, zegt Hegel.
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Karel de Nerée
18 maart 1880 - 19 october 1909,
door Henri van Booven.
Nog zie ik hem voor mij, de bleeke, magere hand zich heffend

het gebaar te doen, de zoo kenschetsende beweging, waarmee hij ontkende om der
wille van het ontkennen, soms waardeerde, wat maar zelden voorkwam. Ik hoor zijn
stem, heesch, de raadselachtige, van Fransche bastaardwoorden wemelende
alleenspraken houden, te midden van een bijna altijd geërgerde, ontstelde, verbijsterde,
verstomde groep genooden in een ontvangkamer, op een danspartij, aan een
middagmaal, ik hoor die stem de verzen zeggen van Herman Gorter, Stéphane
Mallarmé, Hugo von Hofmannsthal, van Georges Rodenbach, Charles Baudelaire,
Oscar Wilde, Paul Verlaine, Maurice Maeterlinck. Ik hoor zijn schamperen lach.
In den tijd, dat ik hem leerde kennen, was hij reeds in niets gewoon meer, nog
geenszins de ongewoonheid van een buitengewoon mensch, maar van een die zich
zekerlijk bewust begint te worden, dat hij niet is als alle anderen. Maar enkelen,
waaronder ik, in den Haag, wisten dat hij teekende. Zijn buitensporigheid weerhield
ons niet om te gaan met een die wij om zijn gevatheid, zijn ontwikkeling, het
verbazend gemak waarmee hij zich kunstig wist te uiten, hoogelijk bewonderden.
Voor ons was het iets heel aantrekkelijks te verkeeren met dien jongen man, die met
beleid, geslepenheid en overleg, op dubbelzinnige wijze de spraak gebruikte om zijn
gedachten te verbergen, die beweerde dat beginselen slechts bestonden om ze te
wijzigen of over boord te werpen, die maar praatte en praatte en teekende, toch
onderwijl aan de toekomst wist te denken, studeerend en arbeidend, al bleef het ons
een raadsel wanneer hij dit deed.
Maar voor de anderen, menschen die niet tot de huisgenooten en beste vrienden
be-
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hoorden, bleef Karel de Nerée een zonderling, hun bleef van hem slechts bij zijn
buitensporige kleeding, zijn hooge boorden, korte vesten, zijn prachtige, spitse,
verlakte schoenen, zijn jassen en zijn ‘Nieuwe-Gidsachtigheid’ zooals ze het
onbeholpen noemden.

DE BRUID.

Voor die menschen moet het een groote verrassing geweest zijn, toen er van hem,
dien zij nooit voor ‘iets, werkelijk van beteekenis’ aan te zien vermochten, in den
Haagschen Kunstkring een tentoonstelling zijner werken geopend werd, die algemeen
aandacht en bewondering wekte.
Gedurende zijn leven heeft De Nerée zelden gevoeld, wat we met een verbruikten
term ‘roeping voor de kunst’ noemen. Hij hoopte ook na zijn terugkeer, ziek, uit
Spanje, op een volledig herstel om zijn nauwelijks begonnen loopbaan te vervolgen.
De teekeningen die hij maakte hadden aanvankelijk dan ook slechts de verdienste
van een belangwekkend, hoewel min of meer zonderling tijdverdrijf. Hij teekende
geheel voor zijn genoegen, ontwikkelde geenerlei aanmatiging, en legde weg wat
hij gemaakt had. Alleen aan huisgenooten en goede kennissen werd dit getoond.
Hij schonk iemand zelden of nooit een teekening; zoo goed als zijn gansche
verzameling is na De Nerées dood het eigendom van zijn jongsten broer geworden;
ik die eenige jaren lang zijn beste vriend geweest ben, bezit van hem in een schetsboek
slechts enkele luchtige krabbels.
Karel De Nerée schreef ook; later staakte hij dit, om zich in zijn vrije uren geheel
aan het teekenen te geven.
Hij heeft veel gewerkt, en een eigenaardigheid van de eerste teekeningen mag het
wel heeten, dat de meeste onaf schijnen, een indruk die met opzet werd gewekt en
volgens een bepaalde wijze, waar het gold de aandacht onverdeeld op de hoedanigheid
van zekere lijnen te vestigen.
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Diep weemoedig stemde mij het bericht van De Nerées vroegen dood in het najaar
van 1909. De laatste jaren van zijn leven had ik zoo goed als niets meer van hem
gehoord. Het was mijn innigste hoop geweest hem eens weer te zien, gezond,
volkomen hersteld, zooals hij zelf stellig ver-
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trouwde het eens te zullen zijn, maar hij werd weggenomen op een oogenblik dat
een nieuw, belangrijk deel van zijn kunst ging ontstaan, en hij zijn geheele manier
van werken scheen te gaan wijzigen.
Voor mij lag De Nerée's groote aantrekkelijkheid in de levendigheid, het tintelende
en flonkerende van zijn heele wezen, de vonken van het vernuft liet hij rijkelijk en
schielijk omhoog wuiven, ja als een fontijn van gouden gensters kon hij zijn, wanneer
hij in een kamer tusschen andere genooden allerlei verrassende dingen zeide. Het
lichtende gespeel van zijne woorden boeide, deed sprakeloos luisteren, daar voor
ons leefde alleen het zonnige, fonkelende, een lichte, rijkelijk bebloemde, vreemde
hof, waarin het wonderbaar geleek te dolen.
En zoo kon hij op zijn avondkamer zijn, waar buiten tegen het venster ‘de nacht
leunde’, zooals hij het graag uitdrukte. Door de toenmaals volmaakt doodsche straten
van Duinoord gonsden nog niet de vele electrische trams, Den Haag was daar meer
dan ergens anders ‘de kleine stad.’
Heel die kamer was behangen met de zinnebeeldige lijnteekeningen op linnen, die
hij onder den invloed der nagedachte aan Toorop had gemaakt. Vele vierkante meters
had hij vol figuren in donkere, doffe groenen, bruinen, violetten geteekend, voor de
vensters hingen hooge gordijnen in slanke plooien neer, aan een der wanden was een
boekerij ingeruimd, er stonden ouderwetsche stoelen, een tafel, leunstoelen, lampen
met schemerkappen, een rustbank; de stemming in dit vertrek, statig, rijzig,
afgezonderd, zooals de bewoner zelf was.
Bij het herdenken van zijn vroege heengaan is het droefgeestig te bemijmeren hoe
hij in die kamer kon zijn, onmiddellijk na zijn binnen treden vervullend die
geruchtloosheid van het hevig levendige, schitterende.
De lampen brandden laag en het gemompel onzer stemmen was eindelijk als een
kalme klatering van glinsterend, voorbijgaand water. Het raam stond open, buiten
op stille avonden geleek het wel alsof wij, een oogenblik zwijgend, door de rust der
‘kleine stad’ het geruisch konden hooren van de dichtbije zee. Het was in die dagen,
dat ik kort geleden in verre tropische binnenlanden dicht bij den dood gestaan had,
ik was een ontvankelijke herstellende, en met verbazing en aandachtige bewondering
luisterde ik naar het gerucht van het eeuwige leven, dat daar ver over de duinen
aanzwol, en verwachtte ik opnieuw de tintelende woordenreeksen van mijn nieuwen
vriend, die mij zooveel wonderlijks en rijks en tooverachtigs openbaarde.
Christophe, Henri, Karel de Nerée tot Babberich, werd den 18den Maart 1880 in het
oosten van Gelderland op den huize Babberich geboren. Vijftien jaren oud ging hij
naar de Handelsschool te Antwerpen en studeerde daar van 1895 tot 1897. In 1898
legde hij met goed gevolg het consulair examen af. Kort nadien op het Ministerie
van Buitenlandsche Zaken geplaatst, bleef hij aan dit Departement werkzaam van
1899 tot 1901. In Maart van dit jaar vertrok hij naar Madrid, om daar ongeveer een
half jaar aan het consulaat te arbeiden. Tot herstel van gezondheid - het was in Madrid,
dat de eerste verschijnselen zijner longziekte zich openbaarden - keerde hij in Juli
naar Den Haag terug. Na 1901 vertrok hij naar het buitenland; hij zocht genezing in
Arosa, bracht de zomers door in Holland en verwijlde in den winter in de Italiaansche
groote steden, langen tijd te Rome, in Zwitserland, Montreux en te Todtmoos in
Baden. Daar overleed hij den 19den October 1909. Wijl De Nerée er vóór 1905 niet
over dacht, een andere loopbaan dan de gezantschappelijke te kiezen, legde hij zich
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nimmer toe op de teekenkunst met het doel er ‘iets in te worden.’ Hij maakte geen
aanspraken, hij had naar anderer voorbeeld gewerkt, Toorop had grooten indruk op
hem gemaakt, hij vond daarna zijn verwantschap
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met Aubrey Beardsley, de fijne Engelsche ‘artiste d'exception’, ‘esprit de
contradiction’ tevens, en het zijn vóóral deze beiden, maar verreweg het meest
Beardsley, waarmede de Nerée zich later zoozeer vereenzelvigde als het ware.

DE BRUID.

In 1898 begon De Nerée met teekenen. Zijne moeder, eveneens een begaafde
vrouw, moedigde hem er ook toe aan. Toorop oefent invloed tot 1899 ongeveer, maar
de Nerées vaste, stellige teekenmanier, zijn staalharde, wiskunstig kille, maar
meesterlijke teekenwijze, die hem een lijn liet trekken met een kordate, stoute, nooit
falende stelligheid en verfijning, vond in Beardsley den leermeester bij uitnemendheid.
In velerlei opzichten overtrof hij Beardsley later.
De Nerées eigenlijke werktijd heeft slechts een zevental jaren geduurd, namelijk
van 1898 tot 1905, hoewel hij ook na dien tijd nog een enkele maal arbeidde. Van
Januari 1899 tot den herfst van 1901 waren wij vrienden, zijn langdurig verblijf in
het buitenland bracht de scheiding, die tot het einde duurde.
Na een uitnoodiging kwam ik De Nerée op zijn Duinoordsche kamer in Den Haag
bezoeken, hij liet mij zijne teekeningen zien en zijn boeken. De Nerée moet toen wel
een heel wonderlijken indruk hebben gekregen van mijn volslagen lustelooze,
gedrukte, zwijgzame persoonlijkheid.
Maar nauwelijks aan mijn weder-opbouw lichamelijk en geestelijk begonnen,
bracht zijne zoo zonderlinge, toch oneindig-levendige, opwekkende nabijheid mij
als met een schok tot aandacht, heel mijn wezen spitste zich om dit wonder te
begrijpen. Op mijn nieuw begonnen leven drukte hij de eerstvolgende jaren het
stempel. Dien eersten avond reeds stond ik met heel de ontvankelijkheid van mijn
jongelingsgemoed onder den invloed van een die ik, zooal niet in jaren, dan toch
zeker in ontwik-
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keling als mijn meerdere had te erkennen, want ik stond verbaasd van de stapels
werk, die hij mij toonde, van de vele bladen aanteekeningen, het begin van een roman,
van zijn belezenheid, en zijn wonderbaarlijk geheugen. Dikwijls droeg hij uit het
hoofd heele brokstukken uit gedichten voor. Een gedicht van Verlaine dat hij
bladerend in een bundel vond, trof hem, hij las het, deed het boek dicht en herhaalde
het langzaam uit het hoofd. Ik, ongeloovig, verzocht hem daarna uit dien zelfden
bundel: ‘Je suis venu calme orphelin’ te lezen, en na het lezen op te zeggen.
Langzaam, maar zonder zich te vergissen deed hij dit.
Wij bleven elkander bezoeken. Meestal kwam ik bij hem, en dan maakten wij bij
het langer worden der lentedagen, avondwandelingen naar de zee, en keerden door
de Boschjes naar huis, waar wij nog bijeen bleven, hij teekenend, onderwijl sprekend,
ik zwijgzaam luisterend.
Het werk uit dien tijd was nog een zoeken, een tasten, het kenschetst De Nerées
persoonlijkheid uit die dagen, zeker van zich zelf, in het maatschappelijk leven recht
afgaand op zijn doel. Het teekenen was hoofdzakelijk tijdpasseering. Werk van
anderen en de wereldletteren deden onophoudelijk wisselenden invloed op hem
gelden. De schoone letteren, die steeds van zoo overwegenden invloed op zijn arbeid
geweest zijn, begonnen er zich meer en meer in uit te spreken. Eerst na 1899 kreeg
het meeste er van beteekenis. Het 1899-werk was belangrijk, maar de stalen vastheid
die het later zou kenmerken, ontbrak nog grootendeels. Ik herinner mij uit dien tijd
een potloodteekening, die niet op de tentoonstellingen in den Kunstkring te Den
Haag, of in A r t i te Amsterdam geweest is, getiteld: L e j a r d i n d e s s u p p l i c e s
naar het boek van dien naam door Octave Mirbeau. Heel de voorkeur van den
kunstenaar voor de zwoelte van bedacht-zinnelijke, wellustige, zondige
buitensporigheid, De Nerée zelf noemde zijn kunst eene ‘cerebro-sensueele,’ had hij
er alreeds in tot uitdrukking gebracht, hoewel de opzet minder was geslaagd.
Die toonde onmacht in het geven van meer dan een persoon, van personen in
verscheidenheid van groepeering, de enkelfiguur blijft het steeds, die ons ook in later
werk het meest treft, en die tot iets heel bizonders komt in de prachtige penteekening
Salomé.
In eerstbedoelde teekening ‘L e j a r d i n d e s s u p p l i c e s - althans zooals ik
die gekend heb; het is zeer wel mogelijk, dat De Nerée er later wijzigingen in heeft
aangebracht - scheen de kunstenaar met de groepeering van al de te verwerken,
vreemde verscheidenheden geen raad te weten. Tot welk een nijpend-geniepige
bekoring heeft hij later gegeven de potsierlijke houding van twee personen, een paar
wereldsche rijkelingen, dragend zwierige gemakzucht, onverschilligheid, weeldezin,
spotternij om velerlei verwekte ergernissen, heeft hij die later gegeven in de
penteekening “Promenade.”
Wat bij een eerste beschouwing van De Nerées werk het meest treft, is de
buitengewone gestemdheid. Gij staat voor iets volstrekt ongewoons, bij uitstek
on-hollandsch. Gij hebt u zat gekeken aan landschappen met koeien, strandgezichten,
hollandsche binnenhuizen met moeders omtrent de wieg, aan heidegezichten, slootjes
met ophaalbruggen, sluizen, molens. Zij die alleen dit waardeeren kunnen, doen beter
geen tentoonstelling van een “uitzonderings-kunstenaar” als De Nerée te bezoeken.
Daar zal het uiterst fijne, koele, schampere, ijzigstatige, kil voorname dezer kunst
hen slechts afstooten, zij zullen het weerzinwekkend, ziekelijk vinden. Deze buiten
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alle natuurlijkheid staande lijnen zullen als scherpe draden zich strak en pijnlijk
snijdend spannen over hunne schedels.
En inderdaad, de gestemdheid van veel in dit werk schijnt er soms eene die des
duivels is. Niet zoozeer dat de teekenaar, toen hij het wrocht van duivelachtigheid
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blaakte, maar het is de kern uit de duivelachtigheid regelrecht genomen en op een
geheel eigen wijze in een bepaalden vorm gegeven door een die de hel gekend heeft
en wiens werk op de heugenis daaraan werd gestemd. Dit geldt vooral voor
teekeningen als die van de boosaardige, kwaadwillige dwaalsters, sluipsters, dewelke
De Nerée “Rôdeuses” noemde. Verder voor de “Faun”-studies, “de Toovenaar”,
“Rococo”, “De Ontmoeting”, “Muziek” enz. Wat zouden nuchteren, bezonnenen
van dit alles kunnen opnemen, wat denken van al deze “incubi” en “succubi”, met
opgetooide borstpunten en de teekenen vertoonend eener vreeselijke, smettende
ziekte, die uit geheimzinnige, vreeswekkende, duistere of schemerige ruimten schijnen
te rijzen.

SERENITEIT.

Kunst als die van De Nerée, hetzij ze als uit de zuiverheid van de engelen tot ons
daalt, gelijk de illustraties van Ohanasan’ en ‘De Bruid’ of vervaarlijk venijnig gloeit
zooals in de Rôdeuses, is niet voor de massa, maar voor de kleinere groep geestelijk
hooger ontwikkelden, in dit geval z e l f s v e r s t a n d e l i j k meer ontwikkelden, die
niet alleen in dichtbijen, engen kring de schoonheid weten te vinden, maar heel de
wereld door en in elken tijd, die zoowel de kunst vermogen te waardeeren van de
groote werkers als van de ongebondenen, de grilligen, in wier arbeid een onrustige
koortsvlam lijkt te branden als beeld hunner schijnbaar onevenwichtige begaafdheid.
Maar niet alleen door nuchteren en bezonnenen zal De Nerées kunst niet begrepen
worden, ook zeker soort bedilzieke menschen, verkonders van onrijpe wijsheden, en
soberheidsvoorstanders die uit bekrompenheid, dewelke zich tot een overtuiging uit
beginselzucht zocht te spitsen, slechts heil verwachten van wat zij overeengekomen
zijn te noemen: ‘proletarische kunst’ en verwante fraaiigheid, zij vóóral, zullen er
zich door beleedigd en in 't gezicht gemept voelen en pruttelen misschien met gezag:
‘Dit was het verstandelijke werk van eenen ziekelijken buitenspoorling, een
liefhebber, die met zichzelf, zijn allesweterij en belezenheid zoozeer was ingenomen,
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dat hij uit louter eigenwaan en opgeblazenheid een vorm zocht om de aandacht te
trekken, die vervolgens op verfijnd geniepige, diefachtige en kwelzuch-
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tige manier, de menschen die hij minder wijs en doortrapt, verdorven onderstelde,
volmaakt verbijsterd liet staan over zooveel kwaadwilligheid, boosaardige spotternij,
laatdunkendheid en wreede, zinnelijke lust, tot uiting gebracht in hartstochtlooze,
verstandelijke en opzettelijk begripsverwarring wekkende, kille lijnen, alles uit louter
begeerte om te ergeren.’ En spitsvondig zouden ze aan het pluizen gaan: ‘Hier, d i t
om te beginnen is al onzuiver, dit had Toorop kunnen zijn, en dat is dan toch zeker
van Beardsley, en als dit niet regelrecht van Gustave Moreau komt.... en kijk eens
aan, deze titels.... louter misleiding, zucht om belangrijk te schijnen: Schijn en
ijdeltuiterij, vuurwerk, kunstenmakerij.... spelletjes....’
Schrijver dezes is het om het even of deze kunst gezond is of ongezond,
aantrekkelijk of niet aantrekkelijk. Ik beken dat veel van dit werk mij persoonlijk
weinig roert, wat niet wil zeggen dat het mij niet aantrekt, maar ik bewonder stellig
de begaafdheid van den maker, het hoogst opmerkelijke van zijn vaardigheid en
knapheid, de vastheid van teekening, het uiterst zeldzame van het verschijnsel en dat
nog wel in Holland. Ik ben er van overtuigd, dat De Nerée's kunst, zijn manier van
uiten, volstrekt eerlijk was, één met zijn persoonlijkheid en de onmiddellijke, klare
weerspiegeling daarvan. Hij zou, gekend de omstandigheden en zijn aard en aanleg,
nooit anders hebben gegeven, zoomin als hij b.v. in het dagelijksche leven den
kunstenaar in zich boven den scherpzinnigen en schranderen gezantschaps-mensch
zou hebben voorgetrokken.

ILLUSTRATIE VOOR OHANASSAN (HET SCHOONE BEELD) VAN H. BOREL.

Uit De Nerée's levens-beschrijving weten we dat hij, ongemeen voorspoedige,
vernuftige, weetgierige knaap, vijftien jaren oud, 1895 naar de Handelsschool te
Antwerpen ging, om daar te studeeren tot 1897. Het zou hier te veel plaats innemen,
eenigszins uitvoerig te beschrijven, op welke wijze de student De Nerée ‘zijn leerstof
verwerkte’, ik volsta met de mededeeling, dat hij dit op raadselachtig snelle en uiterst
degelijke wijze deed, blijkbaar zonder zich in 't minst in te spannen, dat hij buitendien
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nog tijd vond voor nachtelijke zwerftochten door Antwerpen en door het dikwijls
bezochte Brussel, verder een groot gedeelte
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van den dag in bed doorbracht, niet om te rusten, maar om er in de meest gemakkelijke
houding, ongestoord en zonder pozen, het eene boek na het andere te lezen.
In Antwerpen, als alle studenten, leerde de kunstenaar, veel te jong dus, de zonde
kennen, maar als man van ras, wist hij den dans te ontspringen, hij was niet geboren
om daarin onder te gaan. Met waardige, koele evenwichtigheid, had hij het verstaan
er buiten te blijven, slechts het uiterlijke, het grillige spel der zondigzinnelijke
gedachten liet hij nog rond zich toe.
Het mag niet worden verondersteld, dat dit betrekkelijk korte, buitensporige leven
zijn gezondheid ondermijnde, maar des kunstenaars gestel was van huis uit taai
wellicht, doch geenszins krachtig. De Nerée als de meeste naturen van verfijnden
aanleg, had een afkeer van het ‘gewone’, ‘gezonde’, ‘frissche’, dit wil niet zeggen,
dat hij de zon niet liefhad, of den grooten zeewind, verkiezend daarboven lamplicht
en een duffe studeerkamer. Het wekte zijn afkeer, wanneer de gezondheid en de
frischheid, wanneer deze als het eenige voortreffelijke en verkieslijkste in dit aardsche
leven aan hem werden voorgehouden, zooals dit op alle mogelijke wijzen geschiedt.
Vóóral ergerde hem het grove gebaar van de ‘gewone’ menschen, zoodra deze zich
hoe dan ook op den voorgrond drongen met hunne gezondheids- of
degelijkheidsleerstellingen. Als ‘esprit de contradiction’, wilde hij tegenover deze
grofheid des dagelijkschen levens, die hem, schranderenveelweter, overigens volstrekt
niet overmande, (het noodige gewone, regelmatig keerende werk verrichtte hij met
toewijding en scherpzinnigheid) zijn kunst plaatsen, het boek ‘Burgerdom’ en zijne
teekeningen.

STUDIE VAN EEN SULAMITISCHE.

Deze laatste arbeid mag m.i. als volkomen geslaagd worden beschouwd. Voor
deze kunst staan niet slechts de ‘gewone’ menschen, maar veel van de hooger
ontwikkelden als geslagen en min
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of meer wrevelig, gekwetst of geprikkeld.
‘Wat vindt je onaangenaam in haar?’ Vraagde ik De Nerée eenmaal, nadat hij mij
gezegd had dat hij zeker jong meisje niet ‘sympathiek’ vond.
‘Ik neem haar haar gezondheid zoo kwalijk, haar blos, haar roode wangen,’
antwoordde hij.
En hier was hij zuiver en eerlijk en op zijn best.

DE BRIEF (LIEFDESSPEL).

De gezonde, de van welstand blakende konen van vleezige, jonge dochters, gaven
hem het model niet, dat hij noodig had, uit dien bespottelijken en plompen overvloed
kon hij niets puren. Volte van leden, kracht van vormen, dienden hem hoogstens om
ze om te zetten in pafferige kwabbigheid, de weeë, walgingwekkende vetheid van
verflensde, zondige, smettende vrouwmenschen, met een uitdrukking in hunne oogen
als van dikke kikkers, liederlijk en allergemeenst. Zeer zeker Beardsley had hem dit
geleerd, men denke aan Beardsley's E n t e r H e r o d i a s , in het door hem
opgeluisterde S a l o m é van Wilde, maar de wijze waarop De Nerée sommige
portretten naar begeeren ‘omzette’ was toch wel een geheel eigen wijze.
Een ander maal zeide De Nerée:
‘Zij is volkomen mooi....en zwijgt.’ En ik wist, dat hij een teeder, stil, zwak-uitziend
meisje bedoelde, met fijne leden en bizonder mooie, groote oogen.
Dergelijke voorbeelden waren naar zijn gading, en hij verwerkte ze in zijn geest
naar begeeren, ontrafelde, ontvezelde ze, tot hij de lijn gevonden had, die waardig
was om zijn nieuwe gedachten uit te drukken. De lijnen der natuur had hij willens
en wetens uiteengereten, ze tot verdorrens toe in zijne handen bewaard, het was zijn
kunst en zijn wonderrijke verbeelding die er nieuw zonderling leven aan schonken
in vreemde figuren.
Zulke figuren, ‘de Toovenaar’, ‘Nocturne’, ‘de Brief’ enz., heb ik hem zien
teekenen.
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Gij hebt wel eens waargenomen hoe de ruiten in uw huiskamer bevriezen, wanneer
buiten de wreede, snijdende Oostenwind waait; de ijsnaalden priemen heel fijn te
voorschijn en hechten zich, zwak glanzend, vast aaneen, soms schijnt het met heel
kleine
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rukjes te gaan, ze spietsen zich als het ware in elkander, samen laten ze een fraaie
varen of een prachtige, gepluimde distel opgroeien die een wonderheid of tooverij
gelijkt.
Zooals het ijs bloeide tegen de vensters, zoo liet De Nerée zijn lijnen neer op het
papier, zóó zonder de minste wijfeling, koel en stellig.

NACHT-IDÉE.

En in bijna alles wat hij teekende, lag de heugenis aan zondiger, zinnelijker tijden,
die hem niet ontredderd hadden, maar waarvan hij de ongewone tint, het zwoele
innerlijk, tot rijke en statige optooiing van zijn werk verkoos. Dit is de opluistering,
die in deze vreemde kunst bestorven ligt, zij is er gelijk de glinsterende ijsbloemen
op de vensters in vervrozen.
Daarom juist blijft deze zondige, zinnelijke uiterlijkheid zoo weinig onmiddellijk
overredend, zij dringt zich zelden als in de ‘Rôdeuses’, portret Mme d S., ‘Rococo’
met groote heftigheid aan u op, in al het andere is het zinnelijke schier tot een geur
van zeldzaam reukwerk vervluchtigd.
Maar in de vreeselijke ‘Rôdeuses’ lalt ze beestachtig, vijandig, gelijk een
schriklijke, gemeene kreet, een vervloeking op u los. Daar staat ze het boosaardige
wijf met hare afzichtelijke oogen, haar afschuwelijke mond, waarvan de gezwollen,
veie lippen een branderige wonde gelijken, een helleschepsel is het!....
‘Daer omme sijn si ten duvel volen,
alle die ghene diet daden.
Daer si ewelijc zullen braden.’
De Nerée, die veel van bekoorlijke, oude opschriften en inschriften hield - ik herinner
mij, dat hij nu en dan herhaalde, het opschrift in de Scheveningsche kerk, hetwelk
de ramp van een grooten watervloed in vorige eeuwen vermeldt - had bovenstaand
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uit Maerlants ‘Leekenspieghel’ kunnen overnemen en als bijschrift onder de
afbeeldingen zijner gruwelijke ‘rondsluipsters’ kunnen plaatsen. Hij noemt ze alleen
maar ‘Rôdeuses,’ nergens ‘Rôdeuses de nuit’, maar de zondige hellenacht loert u
zoo gewis uit dit werk tegen, dat we haast onvermijdelijk verband gewaar worden
tusschen deze uiting en het gevloekte, duivel-
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sche, en noodlottige in het Antwerpsche levenstijdperk.
In onzen tijd leven er misschien talrijker ‘artistes d'exception’ dan ooit te voren. De
ouden, de Romeinen vooral waren zich bewust van hun kracht en uitten dit in alles.
Wij zijn bloedarmer, zwakker, maar houden toch ook krachtig vol op o n z e manier.
Ik overdenk dit, en breng het in verband met De Nerée's on-hollandsche kunst als
geheel op zichzelf staand verschijnsel in dezen tijd, toch daarin zoo thuis behoorend.
Fijn en broos is de gedachte in dit werk, het heeft met onzachlijkheid of grootschheid
niets te maken, maar de lijn is met een strakke, berekende vastheid neergetrokken,
en gelijk ‘Mans grim justice,’ in Wilde's ‘Ballad of Reading Goal,’ ‘it will not swerve
aside.’
Rijk aan den wrevel en de grilligheid der stout-zonderlinge gedachte die op
zondigen ondergrond heeft gebloeid, wekt deze kunst dikwijls tevens stemmingen
van gansch anderen aard.
Gij lezer, kunstenaar wellicht, die de heel zeldzame stemmingen hebt gekend van
schoone en droeve uren welke vervuld waren van eenige vreugde, eenig feestelijk
en ijl geluk, een minderwaardig geluk wellicht, maar waarvan het droevig was te
scheiden, waarvan het besef der onvermijdelijke scheiding erger pijn deed, naarmate
de schoone oogenblikken sneller stierven, zoudt gij u niet gezegend rekenen, wanneer
gij den weemoed dier trage vervluchtiging beelden kondt?
Iets van dat eeuwig droeve, waarin een weinig blijmoedige, teedere ziel zich wel
koestert om weemoedswille, leeft in veel van De Nerée's werk. Het neigt te komen
in penteekeningen, als ‘Jules’, de ‘Illustraties voor Ohanasan’, in de serie ‘Liefdesspel
(alles 1900-'01) in het zelfportret uit 1899 (potloodteekening); duidelijker is het reeds
in ‘de Zwanen,’ het priesterportret. (Pastelteekeningen op doek) Het rilt van zwoele
volkomenheid in de penteekeningen: ‘Soirée ou l'on introduit l'idée de Rose Berndt,’
‘Sortie’, het is als geur van gewijde reukwerken zoo kostbaar in ‘De Kathedraal.’
Dit alles was eerlijk werk. Veelal week De Nerée er in weg uit het leven, schijnbaar
neigend tot het buitenstoffelijke, omdat hij oprecht nu eenmaal niet anders begeerde.
‘Het is wel goed Dantesk te denken, maar Hamlet blijft toch primus inter pares.’
schreef hij mij eens uit Venetië, en dit kenmerkt den voorkeur van De Nerée.
Titels kunnen een kunstwerk onmiddellijk voor ons laten opklaren of verduisteren.
De Nerée verkoos onopzettelijk het laatste.
‘Het komt er minder op aan welke titel het werk heeft, gewichtiger lijkt het mij,
voor mijn kunst hoe de titel wordt gegeven,’ meende De Nerée, ‘hoe en op welke
manier noodzakelijkerwijze overwogen.’ Op die wijze is hij er misschien toe gekomen
om voor een tooneelstuk dat hij niet kende en waarvan alleen de titel hem reeds te
denken gaf, (Max Halbe, Der Strohm) een drietal ‘illustraties’ te teekenen!
‘Introductie’, ‘Idée’ en ‘Kritiek’. Ik herinner mij dat ik boos op hem was, omdat van
de vier teekeningen, die hij voor mijn eerste werk vervaardigde er geen enkele ook
slechts het minste verband met den inhoud vertoonde naar ik meende.
Meer nog dan deze teekeningen, waren de titels er van zuivere grilligheid,
‘caprichos’, zij het van gansch anderen aard dan Goya's drogbeelden.
Hoezeer ik De Nerées werk uit het eerste tijdperk bewonder, ik voel mij oneindig
meer aangetrokken tot de kunst, die hij bij zijn schuchter terugwijken tot de natuur
gegeven heeft, kort voor zijn dood. Ik had het altijd ten onrechte als iets onvolkomens
in hem beschouwd, dat hij met schijnbaren opzet, hoewel door zijn afkeer van het
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opdringerige ‘gezonde’ gedreven, het leven verwaarloosde, niet beseffend dat deze
eigenaardige kunsthartstocht, die koortsige begeerte in hem een voorwaarde was en
een
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beginsel. Ik wist dat hij uitmuntend naar het model kon teekenen, zóó vaardig, zóó
knap zich inlevend in zijn voorbeeld, begrijpend de omtrekken van een gelaat, de
beweging, het eigenlijke leven daarin, dat het een wonder geleek bij iemand, die zich
in het teekenen zóó weinig stelselmatig had geoefend.

PROMENADE.

Nu vraag ik mij af, wat hadden wij van dezen buitengewoon begaafden teekenaar
nog kunnen verwachten, wanneer het hem vergund ware geweest, om zich ten volle
in zijn nieuwe begeerte uit te leven. Want hoe geweldig hij de vreeselijke ‘Rôdeuses’
in schittering van lijnen en kwaadaardige kleuren wist te geven, de statige
machtigheid, de hooge gestrengheid van het ‘Geloof’, of de wonderlijke, stekelige
ijsbloem, die een der ‘Illustraties’ voor ‘De Stroom’ lijkt te zijn, of het
achteloos-ongevoelige, wereldsche, eener van spilzieke behaagzucht en grillige,
vergeestelijkte zinnelijkheid zatte ‘Promeneuse,’ waaromtrent de teederzwoele
ruisching van zijige onderkleeren ritselt, niets van dat alles staat mijns inziens op de
hoogte, waartoe hij het in een potloodteekening bracht, die hij ‘Nachtstudie’ noemde,
en die hij in zijn laatste levensjaren in 1906 heeft gemaakt, toen hij in de natuur meer
behagen vond.
Deze studie is van een edele, gracelijke reinheid, een hooge gestemdheid, die als
uit een gelukkiger land tot ons straalt en die mij denken doet aan het zuiverste en
nobelste werk van een Dante Gabriel Rossetti.
Mij persoonlijk treft daarin het groote menschelijke en gevoelige.
Wij waren vrienden en menschelijker, hulpvaardiger, gevoeliger vriend heb ik
nooit gehad. Van beide eigenschappen geen spoor in het werk uit het eerste tijdvak,
en toch was de Nerée een oprecht minnaar van al het grootsche en wijde in de natuur,
hij hield veel van den vollen, heeten, zonnigen zomer, van bloemen en planten, en
voor dieren was hij zorgzaam, goedaardig en zachtmoedig.
Beiden waren wij prachtlievend, prachtlievendheid had ons tot elkander gevoerd,
maar als Wilde en Beardsley bracht de Nerée, zich het strakke mom van den
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onbewogen allesweter voorbindend, daaraan én aan zijn weeldezin oogenschijnlijk
ook zijn menschelijkheid ten offer.
Onze vriendentijd.
Ik denk daaraan met weemoed terug en herinner mij de avonden te Scheveningen,
waarheen wij gingen om naar de muziek te luisteren, onze late wandelingen door
den nacht naar huis terug.
Op zijn kamer schreef ik voor de eerste maal.
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Later toen ons beider zwerversleven begon, en hij naar Madrid was gegaan, bezocht
ik hem daar. Nooit zal ik die lentemaand in dat land vergeten. We hebben er veel
avontuurlijks beleefd, en meer dan ooit was Flauberts inzicht ook het onze: ‘Il faut
vivre en bourgeois et penser en artiste.’
Het was een schoone tijd. De donkere, bonzende Spaansche wijzen gonsden ons
elken dag tegen uit de straat, waar de blinde muzikanten, op kleine piano's, violen
en guitaren hun Fandangos, Sevillana's, Jerezano's, Asturiana's, Playera's of
Callegada's, hulpeloos en stil-deemoedig stonden te spelen, terwijl hunne glanslooze
oogen, die als met een hoornachtigheid bedekt waren, in de naar de vensters opgerichte
hoofden lagen, gelijk uitgedoofde nutteloosheden. Wij gaven den bedelaars, die
Madrid vergiftigen nooit, maar den armen blinden, die daar soms in de zonnige straat
eenzaam speelden, als de scherpe, schrale Guadaramawind, de accacia- en
oleander-bloesems opdreef, mee in de omhoog gejaagde, roodachtig-gele stofwolken,
en rondom die rampzalige verlatenen, hun gaven wij altijd; en terwijl uit vele vensters
de vrouwen naar beneden tuurden en het koper neertingde op de straten, luisterden
wij aandachtig en ontroerd.
Ja De Nerée had wel gelijk, om de oogbal als zoo iets heel afzonderlijks en
geheimzinnigs, uitvoerig te teekenen. Het scheen alsof uit die blinden iets weggedord
was, er was iets onwezenlijks in hun voorzichtige, smartelijke waren hand in hand
langs de huizen. Hunne oogen waren al lang gestorven en verschrompeld, terwijl
hun lichaam nog leefde, d e o o g e n , waarin zóóveel van de ziel tot uitdrukking
komen kan, die als het wonder der Eeuwigheid dat zij weerspiegelen, wonderlijk
zijn van bouw en samenstelling en als een schepping in een schepping.
Van de Spaansche wijzen hadden wij nooit genoeg, wij zochten ze des nachts heel
de stad door en ook de dansen. Eindelijk de corrida's, de Passeo in het Buen Retiro,
de Romeria van San Isidro. Hoe lijkt het alles lang geleden.
Enkele maanden na mijn terugkomst in Holland, kwam De Nerée ziek uit Madrid
terug. Geregeld bezocht ik hem, zoolang hij afgezwakt en koortsig, mager, in bed
moest blijven liggen. Nog zie ik hem zitten overeind in de kussens, bladerend in
Beardsley's ‘Early Work,’ hetwelk in mijn bezit geweest was, doch dat ik hem
overdeed, overtuigd dat het hem nuttiger zou zijn dan mij. Tot aan zijn dood is dat
boek zijn trouwe gezel geweest op zijne zwerftochten. In het najaar vertrok hij naar
Arosa. Hij vervreemdde van Holland, slechts bij tusschenpoozen zagen wij elkander
weder. De tijd had ons zoozeer veranderd:
Alas! They had been friends in youth
But whispering tongues can poison truth;
And constancy lives in realms above;
And life is thorny, and youth is vain
And to be wroth with one we love
Doth work like madness in the brain.

Maar als ik nu aan Karel de Nerée denk, herleven voor mij de gouden dagen onzer
innigste vriendschap, die onvergetelijk blijft. De tijd waarin ik hem een groot deel
van het buitengewone werk zag voltooien, waarvoor ik u hier belangstelling heb
gevraagd.
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Plaatjes-praatjes van Java
door Maurits Wagenvoort
Terugdenkende aan mijn reis door het belangrijkste gedeelte van onzen Indischen
archipel, lijkt Java mij een sprookjesland als waarvan Swift in Gullivers avonturen
verhaalde. Niet, alsof de menschen er reuzen of dwergen zouden zijn, maar wèl lijken
zij mij onnaspeurlijk fijn bezield; nièt, alsof zij het leven zouden ondergaan zonder
zijne hartstochten, misdaden, ellenden, kwalen, ontberingen te kennen, maar deze
slag-schaduwen worden opgeslurpt door zooveel zon en zorgeloosheid, de hevige
gemoedsbewegingen verlenigd door zooveel bevalligheid, dat men, Java's menschen
gadeslaande, denkt aan de pastoraliën van de Rococo-schilders. Wij, Nederlanders,
staan daar met onze plompheid, ernst en arbeid wel vreemd bij: een groep
Lutjebroeksche poldergasten naast L ' e m b a r q u e m e n t p o u r C y t h è r e . Maar
op den afstand, waarop Java nu van mij ligt, behoeft men wat er Nederlandsch is niet
te zien. In het verschiet zie ik slechts de lieve schoonheid van Java en het gracelijke
leven zijner bruine menschen: Java, het Paradijs, ondanks zijne bergvloeden, zijne
aardstortingen; den Javaan, wiens leven een landelijk gedicht is, niettegenstaande
zijne mislukte oogsten, de woekeraars en de armoede.

DE ‘VERKLARENDE BOEDDHA’.

Maar dan, terwijl het mij gelukt uit het verschiet de Nederlanders wèg te denken,
kan ik mij den bruinen Javaan niet voorstellen zonder den geel-getinten Chinees. De
ontwikkeling der wereld zelve heeft dit land en volk ons in de hand gegeven, maar
dit lijkt op het eerste aanzien een dier raadselachtige vergissingen van de
Voorzienigheid, zooals men er telkens met opengesperden mond aanstaart. Indien
men zich herinnert, dat Herodotus van de Perzen zeide, dat zij niets zoo verachtelijk
vonden als te liegen, en Flavius Josephus van zijne land- en geloofsgenooten, de
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Joden aan het begin onzer jaartelling, dat zij, afkeerig van den handel, zich 't liefst
toelegden op den landbouw, dan moet men wel erkennen, dat een volks-
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karakter zich van bodem tot top kan wijzigen. Wat dus de Javanen in de toekomst
zullen zijn: een volk van nuchter-redeneerende en onafleidbaar-berekenende
wereldveroveraars misschien, nu lijken zij op een heerlijk eiland in ballingschap
uitgestooten prinsjes en prinsesjes, die wel hard moeten zwoegen om het leven te
rekken, maar niet kunnen vergeten, dat zij eens het leven der ontelbare

WASCHDAG.

heerlijkheden hebben geleefd, waarvan Oostersche wonderdichters gewagen.
Muzelmans in naam, zijn zij Boeddhisten in het hart. Nu wij eindelijk de oude tempels
van Midden-Java herstellen, wijl zij zoo schoon zijn, komen deze vijf-maal-daagsche
uitroepers, dat er geen God is behalve God, wiens Profeet Mohammed, in den
peinzenden nacht en leggen aan de voeten der oude godenbeelden kleine offeranden
neder van bloemen, rijst en sirih. Met den mond bidden zij Allah aan, maar in hun
hart leeft onbewust de herinnering aan dien Indischen koningszoon, die kroon en
troon, de liefde zijner vrouw en den glimlach van zijn kind achterliet om in de
verloutering van het onzichtbare leven vergetelheid te zoeken voor de zichtbare
ellenden der tastbaarheid. Van den geest des ‘Verklarenden Boeddha's’ is het
Javaansche leven lieflijk doortrokken.
‘Verklarende Boeddha’, leg ons, op uwe vingers tellende, uit hoe het komt, dat
men Java uit de verte gadeslaand de Nederlandsche overheersching uit de
beschouwing kan wegdoezelen, doch die andere indringers, de Chineezen, blijft zien.
En op de vingers natellende, de oogen binnenwaarts gericht,
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strak het gelaat, maar toch verglansd door een hooger dan aardschen glimlach, legt
de ‘Verklarende Boeddha’ ons uit, dat deze sprookjesmenschen in dit leven van
berekening, orde en maat voorgegaan, geleid en beraden moeten worden om niet in
den chaos hunner tot verdichtselen neigend gemoedsleven verloren te gaan.

JAVAANSCH REGENT IN OFFICIEEL GEWAAD.

Voorgegaan, geleid en beraden, maar door wie? Door de Nederlanders? Menschen
stug, zelfgenoegzaam, trotsch, onbuigzaam, menschen die het leven zoo diep in de
oogen hebben gekeken, dat zij nimmermeer glimlachen, wijl zij slechts zoeken wat
duurzaam zich goèd bewijst? Zij zijn wel zeer strenge meesters voor kinderlijke
menschen; uít zij ter bereikenis van onbegrijpelijke en te hoogzwevende idealen;
tevens van het ras der wereld-verwinners en volkenverknechters, dat het vertrouwen
der overwonnenen doet verkillen: ternauwernood toeschietelijker, weinig
beminnelijker, niet veel leniger van gemoed dan de Engelschen, die in hun
rechtschapenheid verstijfd en in hun zelfzucht versteend zijn. Nièt zoeken de
Chineezen wereldheerschappij door wapenen van staal en daverende bulderingen.
Weg er mede! Zie hen in het gezicht: zie die zwarte doordringende oogen, welke
becijferingen en rekensommen uitglansen onder flitsen van spottende ondeugendheid;
zie de fijne lippen, tezamen geperst, toch gemoedelijk glimlachende: geen idealen
streven zij na, geen huichelachtige volzinnen kramen zij uit, zij onderjukken de
volken niet onder voorgeven van hen te willen opheffen. Neen, maar zij gaan tot de
Oostersche volken, zij die zelf half-Oostersch en half-Westersch van gemoed zijn,
en zeggen: ‘wij begrijpen u omdat ons gemoed broeder is tot het uwe; wij begrijpen
wat de Westersche menschen bedoelen, als zij rooven èn tevens de Bergrede prediken,
want ons verstand is verstand van het hunne; wij geven voor huichelachtige volzinnen
en verzuurde deugdzaamheid geen verroeste duit. Maar òns is de arbeid in den
morgen, het levensgenot op den dag, den zwijmel in den avond, de rust in den nacht.
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Wij willen arbeiden, eten en drinken, alles van het leven genieten, want morgen zijn
wij zeker dood, en het leven heeft slechts één keer om te leven.’
Aldus, onbewogen van gemoed, zonder glimlach, zonder zucht, de oogen
binnenwaarts gericht, de ‘Verklarende Boeddha.’ Aldus ziet men achter den Javaan,
den sprookjesmensch, den Chinees, nuchteren aanvatter der aarschheid, en men ziet
niet den Nederlander, ofschoon hij op Java gebieder is.
***
Zoo min als de Engelschen - deze stugge
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zelfgenoegzamen nog minder dan wij - de Oostersche menschen van hùnne
bezittingen, zullen wij den Javaan ooit begrijpen. Ook de Chinees zal een vraagteeken
voor ons blijven. Wij schrijven zwaar-geleerde boeken over hen, alsof de olifant zou
kunnen vertellen hoe de kleuren van den vlinder ontstaan en wat oorzaak en doel is
van zijn gefladder. Zooals deze kinderen aan het rotsstrand hunner zee, waarin zij
straks onderdompelen, staan te gieren van pret voor het objectief, waarvan zij niets
begrijpen, en den fotograaf onzegbaar komiek vinden, zoo dartelt het volwassen volk
van Java voor ons objectief, en het begrijpt ons niet, maar vindt ons m a b o e k *), en
wij begrijpen hen niet, doch praten veel over het gemoedsleven van den Javaan.

EEN JAVAANSCH PRINSENPAAR EN ZIJN GEVOLG.

De eenheid van de natuur met de menschen op Java is zoo treffend, dat men de
een zich niet denken kan zonder de anderen. Ziehier een aan het gebergte
ontspringende bron van vloeibaar kristal, en aan haar oorsprong, onder het statig
opwuiven der palmen, zijn Javaansche volksvrouwen aan de wasch bezig. Te beweren,
dat een Hollandsche achterbuurtsche huismoeder hier gelijk werk zou kunnen doen,
zou een zeemansvloek in een rey van Aemstels maeghden zijn: de Nederlandsche
huismoeder of waschvrouw behoeft allereerst haar tobbe met schuimend zeepsop
om haar wasch te doen. Zou zich dan een Italiaansche huismoeder - om er een te
noemen van een volk van leniger beweging dan het onze - zij in wier achterstraten
men het heele jaar door de wasch buiten ziet hangen, kunnen voegen om aan deze
bron, onder deze palmen te wasschen? Een Italiaansche waschvrouw behoeft het
publieke waschvat op het naburig volks-

*) Dronken, beneveld, gek.
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pleintje. De Javaansche, waar zij zich ook bewege, wat zij ook doe, ik bedoel haar
die de geringste van haar volk is, in al hare bewegingen is zij statig als de palmen
welke haar overwuiven en tevens gracelijk en licht als de palmtakken. Alleen zulke
vrouwen kunnen aan zulk een bron onder zulke boomen arbeiden: de opmerker
aanschouwt het en ziet, dat het àl harmonie is.
Maar niet enkel bevalligheid is in hun zichtbaar leven het deel dezer bruin-getinte
menschen: de deftigheid der Amsterdamsche regenten van weleêr, het decorum der
oud-Romeinsche senatoren, ze zijn verstijfde grofheid of vergroofde stijfheid
vergeleken bij de statigheid der Javaansche grooten. Aanschouw den Soesoehoenan
van Soerakarta of den Sultan van Djocjakarta in hunne hoven: het geheel is van
uitnemende schoonheid en van verfijnde Oosterschheid. Indien wij er veel in zien,
waarom wij een glimlach niet kunnen bedwingen - het hof van Serenissimus
overgebracht naar de tropen - misschien is, wat wij van een belachelijkheid om het
uit te proesten vinden, slechts aldus in ònze oogen, of is het door ons er in gebracht.
De vorsten staan of zitten daar in hun omgeving als zichtbare dragers van een
bovenaardsch recht, zij doen denken aan den diamant ‘Berg-van-Licht’ in den kroon
van den Groot-Mogol. Oostersche Serenissimus naar Duitsche bespotting: het is
mogelijk, maar enkel in hun verhouding tot ons, en voor zooveel de onze hen te
ernstig nemen, maar waarlijk vorsten in hun eigen omgeving.

MEUBELMAKERSWERKPLAATS VAN RADEN MAS WREKSODININGRAT.

Doch neem slechts den eersten den besten regent: zie hem rechtòp staan. Denkt
gij niet aan een granieten zuil, of aan den stam van een reuzenboom? Klein van
gestalte toch meestal, maakt zijn waardigheid hem hoog en groot. En niettemin zal
er bevalligheid en sierlijkheid zijn in al zijne gebaren: zij zijn er in alle ceremoniën
aan de beide hoven der Vorstenlanden. Men kan het voorafgaande beeld van een
Javaanschen p a n g é r a n g , een vorstenzoon, met zijn gemalin niet aanzien, zonder
eerst te glimlachen om de zonderlinge uitdossching van dit prinsesje aan den arm
van haar prins. Eilieve, vergeet niet, dat zij met dit manteltje omgeslagen, dit hoedje
opgezet, mooi meent te wezen naar ònze opvatting. Onze dames zullen wel voor haar
buigen en haar lievigheden zeggen, maar niemand dezer heeft ooit den moed haar
in het oor te fluisteren,
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dat manteltje en hoed haar ietwat belachelijk maken. Denk u beide weg, zie het
prinsesje in haar zijden k a b a j a met de juweelen spelden, blootshoofds doch met
rijke diamanten en witte melati's in het blauwzwarte haar, en let dan nog eens op het
beeld: in het staande paar menschen is hooge gratie, en geen prinsessen van den
bloede, geen Europeesche ambassadeurs zouden

CHINEESCHE BRUILOFT.

met meer deftigheid neerzitten, en zeker niet met evenveel bevalligheid, als het
gevolg van dit prinselijk paar neerzit op den grond, aan de voeten der hooge meesters.
O, zeker de sprookjes leven nog op Java! Waar ter wereld dan in een sprookjesland
zou men een meubelmakerswerkplaats vinden als die van Raden Mas Toemenggoeng
Wreksodiningrat, te Solo? Hij-zelf is een vorstenzoon, zijn titel geeft het reeds aan,
maar dan een vorstenzoon, die een schrijnwerkers-werkplaats houdt...... sprookje!
Een vorstenzoon, die in een huis woont met honderderlei verrassingen: in dèze kamer
zijn de meubelen van saamgevoegde timmermansgereedschappen gemaakt, in gene
van kooken bakgerij; in een derde, waar muziek gemaakt wordt, van
muziekinstrumenten. Nu, ik zeg niet dat het mooi is, het is voor alles kinderlijk, maar
het huis van Raden Mas Wreksodiningrat zou, zoo als het is, een nummer kunnen
zijn in een rariteiten-museum. Zie hier dan zijn meubelmakerswerkplaats: zijne
helpers zijn alle m a g a n g s , zonen van voorname familiën. Zij arbeiden in
hofgewaad: dat is, het bovenlijf naakt, een zwarte bloempot omgekeerd op het hoofd.
Zij
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arbeiden niet om het geld: vulgaire gedachte! Zij arbeiden wijl zij m a g a n g zijn,
en eenmaal hun vader hopen op te volgen in zijn hof-apanage*). Daarom arbeiden zij
bij den Raden Mas in het meubelmaken voor het hof, zooals andere m a g a n g s
arbeiden in de hof-administratie: meubelmaker of iets anders, zij bekleeden een
hofambt en hun leven lijkt een sprookje in actie. Waar bestaan deze menschen, reeds
volwassen, reeds hoofden van gezinnen, van? Vraag eens waarvan de vogels eten?
De vogels zingen en huppen van tak op tak, en zweven wiekfladderend in de lucht:
men vraagt niet waarvan zij leven. Zij leven, dit is genoeg. Heeft men ooit gevraagd
bij welken bakker het brood gekocht was, dat Klein-Duimpje verbrokkelde om met
zijne broertjes den weg terug te vinden? Of van welke stof het roode manteltje
gemaakt was van Roodkapje? Vraag dan ook niet, waarvan Vorstenlandsche
m a g a n g s leven: zij leven aan en met het hof; hun leven lijkt schoonheid,
bevalligheid, feest; zij arbeiden zooals vogels in hun vlucht zwevende insecten
vangen. Waarvan leeft het volk van Java? Hemel, houd op met uwe prozaïsche en
nuchtere vragen, waarop men slechts zou kunnen antwoorden, indien het een
Europeesche menschengroep gold. Waarvan leeft de Nederlandsche landbouwer,
waarvan leeft de Nederlandsche werkman? Het volk van Java leeft, dit is genoeg.
Men zou zich niet verwonderen te vernemen, dat het kan

OUD-JONG CHINA IN EEN CHINEESCHEN TEMPEL.

leven van bloemen. Is het niet even zachtzinnig als de Lotuseters? Alleen nu en dan,
in tijden van schaarschte, van epidemie, van zich plotseling aan de algemeene aandacht
dringenden nood, moet men erkennen, dat nuchtere en hardprozaïsche levensvragen
ook voor deze menschen gelden, die evenwel niet meer zorg kennen dan de vogels
in de boomen.
Nu, stel tegenover deze menschen met vogelenzielen de Chineezen, vreemdelingen
in deze landen zooals wij. Ook hun leven kent zijn statigen, bevalligen, schoonen
kant, maar er is kracht in en actie. Zooals de zachtmoedige, levensvergetende Boeddha
het zinnebeeld is der Javanen, is de kronkelende Draak het van dit gele ras. Deftigheid,
rijkdom van kleur en van vorm, bijzondere vreemdheid voor ons oog zijn er ook in
wat wij in het leven van den Chinees zien, maar zelfs aan dezen antastischen, aan
den sprookjes-kant van dit leven zijn de verhoudingen steeds geweldig en van
ingehouden dreiging. Ik geloof niet aan het ‘gele gevaar’. Ik geloof aan de
voorbeschikking om de wereld te regeeren van de blanke volken. Maar ik begrijp
hoe men er toe gekomen is van dit gevaar te spreken. Bij al hunne feesten, al hunne
plechtigheden zijn de Chineezen véél in getal; de grond dreunt onder hunne
*) Het Vorstenlandsche apanagestelsel zal weldra hervormd worden. Het is, inderdaad, niet
meer van deze wereld.
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voetstappen, ofschoon zij zeer licht en gemakkelijk door het leven gaan; daar zijn
boven hunne hoofden uit wapperende vaandels met den vlammenspuwenden Draak.
Nièt dragen zij wapenen onder hunne lange gewaden, maar het is alsof.... ‘Geel
Gevaar?’ Indien het bestond - maar het is denkbeeldig - zouden hunne wapens toch
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slechts intellectueele zijn; en zoo jà.... laat ons op onze hoede zijn! Niet enkel naar
dat der Javaansche inlanders weten zij hun leven bewonderenswaardig te voegen,
zij voegen zich met groot gemak naar het onze. De Chinees met een haarvlecht, met
lang gewaad van geborduurde zijde, den waaier in de hand, al maakt hij indruk door
de veelheid der gelederen en de kracht van zijn volk, wat is hij? Ergstens is hij
oeconomisch schadelijk voor den inlander. Het ‘gele gevaar?’
Oeconomisch-intellectueel dan.... het komt, voor den Europeeschen overheerscher,
van den Chinees, die zijn haarvlecht heeft afgeknipt, die slechts te herkennen is aan
zijn huidskleur, zijne amandelvormige oogen, maar overigens er uitziet als een
Europeaan, te herkennen, maar niet te onderscheiden van een Japanner. Het komt
van den Chinees, die in onze koloniën de Vereeniging heeft gesticht ‘met den langen
naam’ P o i . T i k . H a k . To n g . De vereeniging, die Chineesche scholen sticht,
waar, met voorbijgaan van onze taal, het Engelsch wordt onderwezen. P o i . T i k .
H a k . To n g heeft ons Indisch gouvernement reeds één les gegeven: door háár
toedoen heeft het iets haastigs gedaan, voor de eerste maal sinds drie eeuwen: andere
scholen te stichten voor de Chineesche Jeugd, waar onze eigen taal onderwezen
wordt. Hoe de Chineesche ziel is? Ik weet het niet, maar nièt kan men haar een
vogelenziel noemen, zooals die van het volk van Java. De Chineezen, hoe fantastisch
ook hun leven nog zij, hoezeer ook dit aan de sprookjeswereld schijnt ontleend, zij
zijn menschen, die met de voeten op de aarde staan. Daarom hebben zij ons leeren
spreken van het ‘gele gevaar’.

LACHENDE KINDEREN AAN HET STRAND.
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ROTHENBURG VAN DE ZIJDE DER DUBBELE BRUG.

Oude Beiersche steden
door Herman Robbers.
In oude romans - iets méér, misschien, dan in de nog oudere tijden zelf waarvan die
romans verhaalden - was een ‘reiziger’ een hevig belangwekkende, aanstonds
boeiende figuur. Hij zat in een hoek van de herberg, koppiglijk gehuld in zijn donkeren
mantel, waaronder, met meer geheimzinnigs, onveranderlijk een koppel pistolen
verborgen gehouden werd, en even onafscheidelijk van zijn zwarten slappen hoed
welks breede randen de bovenzijde van zijn gelaat overschaduwden en van zijn hooge
vetleeren laarzen, overdekt met het slijk der wegen. Was hij schijnbaar alleen, men
kon er zeker van zijn, dat in een of andere opkamer achter zijn rug een beeldschoone
gezellin haar vermoeienis of een lichte ongesteldheid door lang ontbeerde rust trachtte
te overwinnen. Doch 't geschiedde ook niet zelden, dat een mannelijke makker, nog
mysterieuser personage, en die er zich zorgvuldig voor hoedde zijn geteekend gelaat
het lamplicht toe te keeren, aan de andere zijde der tafel had plaats genomen en het
paar zich den tijd kortte met drinken, rooken en het onontbeerlijke verkeerbord. In
dat geval mocht men redelijkerwijze verwachten, na eenige volzinnen, alle met
vraagteekens gesloten, door hoefgetrappel of wagengerol op een nieuwe verschijning
te worden voorbereid en een rijkaard of hoogen politieken persoon, door het
stormweer overvallen, dezelfde herberg te zien binnentreden, met of zonder gevolg
van onnoozele mannelijke of vermomd vrouwelijke (en dan even schoone als slimme!)
bedienden. En, voilà.... alle accessoires waren in orde, men spitste zich op maanlicht,
overval, kneveling, ontvoering, moord!....
Denk u naast deze donker-zwijgende, wijdsch-gemantelde raadsel-figuur een
twintigste-eeuwschen toerist. Hij heeft absoluut niets geheimzinnigs, zijn naam, stand
(d.w.z. professie) en ‘wohnort’ staan ten duidelijkste in het hotelboek geschreven,
met een loopende kantoorhand. Hij komt uit Berlijn of Rotterdam, met tien dagen
vrij-af, en ziet er uit of hij zooeven van vóór zijn lessenaar is opgestaan; onwillekeurig
zoekt ge naar den penhouder, vooruitspitsend bovenlangs zijn rechteroor; zijn
pandjesjas is dienstig om het glimmen van zekere achterdeelen zijns costuums te
maskeeren. Tenzij hij fietser is, een wollig ‘fantasie’-pak draagt, van onbestemde
kleur,
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ROTHENBURG. EEN BINNENPLAATS.

met pump-hosen en een bijbehoorende pet. De prijs van een en ander, en ook van
zijn rondreis, kunt ge precies berekenen, want gij begrijpt welke toer hij makende
is, en aan zijn gezicht zien dat hij piekert over het minimum dat als fooi aan kellner
en portier voldoende zijn zal, hem toch nog een greintje waardigheid overlatende bij
zijn vertrek. Of hij stamt uit Liverpool en gebruikt zijn trip on the continent om oude
foot-ball-pakjes af te dragen en eens af te wisselen zijn dagelijksche whiskey-soda
van 11 A.M. met (overigens minderwaardig) continental stuff. Ik sprak nu nog niet
eens van de beklagenswaardige bestanddeelen eener goed-gedresseerde Cookskudde,
waarbij the Reverend So-and-so met zijn bijna-niet-te-sluiten mond en zijn bril op
de punt van zijn neus, top-punt, inderdaad, van beminnelijke onnoozelheid. Laat ons
daar niet aan denken, het is al erg genoeg! Zie, daar zit een groepje reizende dames
en heeren aan weerskanten van een ternauwernood gedekte tafel. De manslui, met
voorhoofden waaruit de plooien der zakenzorg den ganschen tocht over niet
verdwijnen zullen (hun associé's trouwens houden hen conscientieus op de hoogte!)
turen met extra fronsingen en baardplukkend in de, dan ook waarlijk al te vaag
gehektografeerde spijslijsten; hun schoone gezellinnen, moeierig stroopend kleffe
handschoenenstof van de door warmte gezwollen vingers, voelen zich de eetlust
benomen door de geuren van zurige bierrestjes en kwalijk gereinigde aschbakjes; zij
geven haar voornemen te kennen het bij een soepje te laten en worden slechts met
veel moeite en gesmeek der zorgvolle echtgenooten (die als de dood zijn voor zieken
op reis!) overgehaald tot een ham-and-eggs, een forel, waarmede men toch immers
ook niet knoeien kán, of een omelette-aux-fines-herbes. Intusschen raadt de ietwat
verveeld erbij staande kellnerin, grabbelend in het geldtaschje onder haar schort, met
koel-superieure beslistheid en door radheid-van-tong verraden ongeduld, de meest
onuitsprekelijke garnirte braten aan.... Eindelijk! Er is besteld! De mannen kijken
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elkander opgelucht aan en knipoogen. Met wantrouwen zullen zij straks, na het ritueel
gebaar der vork-en-mes-afveging, met die meest
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communistische aller moderne

ROTHENBURG. STADSMUUR BIJ DE RÖDERPOORT.

werktuigen, door het discrete omhulsel der terracotta-kleurige saus heen, in hun
ondefinieerbaar voedsel beginnen te peuteren.... De Heer zij met hen!....
Doch daarna zullen zij opstaan van hunnen disch en de stad weer inloopen, moe
als zij nog zijn, hun Baedekers in de eene hand en hun regenscherm in de andere.
Tenzij ook nog een fotografietoestel behoort meegedragen en zij dus wel genoodzaakt
zijn de parapluie onder den oksel te knellen. Ziet hen zoo slente ren. Kijkende,
gapende, lezende, vergelijkende. Voorbij de belangrijkste historische monumenten,
zoo ernstig en waarlijk eerbiedwekkend in hun besmoezelden ouderdom, langs ‘kunst’
en langs ‘natuur’ - hier is het alles niets anders dan bezienswaardigheid, hetgeen
beteekent dat ze er even voorgestaan moeten hebben en iets tegen elkaar gemompeld
van ‘mooi’ of ‘heel interessant’. O, zeker, lezer, gindsche Engelschman, die zijn al
te dikwijls stoppende en bête omhoogblikkende medereizigers waarschuwt met een
bevelend: ‘Come along, it is not in the book!’, is misschien wel de meest
humoristische van het internationaal gezelschap, maar toch.... neen, ik wil u niet
kwetsen, maar toch.... gij en ik, mijn dierbare reisgenooten, wij die ons zoo gaarne
verbeelden heel anders te reizen, genoeglijk en op ons gemak, flaneerende en
badineerende, zonder de bedoeling alles te gaan zien, noch de pretensie alles te
bewonderen, wij die droomende gaan en in stilte genieten willen, van elkander in de
eerste plaats, maar vervolgens toch ook van wat wij om ons heen te zien en te hooren
krijgen, en van wat wij ons daarbij fantaseeren vooral, ik zeg u, zooals wij daar
stapten over de hobbelige straatjes en pleintjes van het middeleeuwsche Rothenburg
in onze toch min of meer ‘modieuse’ moderne kleedij, met sigaren en parasols, en
nu en dan stilstonden, wel degelijk ook om eens te zoeken in onzen Baedeker of een
kiekje te nemen, zoo maakten wij toch heusch niet zoo'n oneindig veel gracieuser,
on-banaler oftewel gedistingeerder figuur! Wij waren verre van indrukwekkend in
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die omgeving. En wij voelden ons toch ook eigenlijk niet zoo heelemaal op ons
gemak, het besef onkiesch rond te kijken op plaatsen, waar wij hoegenaamd niets te
maken hadden, van ons dus lichtelijk indringerig te gedragen, en
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dan ook niet veel meer dan vriendelijk toegelaten, met een zwijgenden glimlach
geduld te worden, verliet ons niet. Het verkeer is in onze tijden zooveel sneller en
gemakkelijker, het reizen zooveel aangenamer geworden, zegt men. Zeer zeker, maar
men moet daarbij niet heelemaal vergeten, dat die snelheid en dat gemak toch ook
hun keerzijden hebben, dat men zich wel jure et facto maar niet naar geest, gevoel,
houding en allure in één nacht en een halven dag uit een hollandsche nieuwe
stadsbuurt naar het Rothenburger marktplein overplaatsen kan.

ROTHENBURG. DE COBOLZELLERPOORT.

Intusschen - deze regelen beginnen veel op een bekentenis te gelijken. Althans
gij, mijn scherpzinnige reisgenooten, zult zonder twijfel in mijne onbeleefde
generaliseering een gemakkelijken zelftroost ontdekken en uw glimlach zegt het mij
op de meest christelijke wijze: dat men altijd goed doet, te spreken voor zichzelf.
Welnu - ik heb er eigenlijk niets tegen. Ik wil wel weten, dat de overgang mij wat te
plotseling was en ik mij niet zoo haastig, als een overvuld reisplan toch minstens
wenschelijk maakte, heb kunnen inleven in een stadsschoon, gelijk ik mij dat totnogtoe
enkel gedroomd, d.w.z. met hulp van oude en nieuwe prenten en schilderstukken
wel ongeveer, maar toch - ik erken het nu - niet dan vagelijk voor oogen gefantaseerd
had. Rothenburg is mij te veel een curiositeit gebleven, te weinig werkelijkheid
geworden - indien het in deze door-en-door filosofische tijden nog geoorloofd is
daarvan te gewagen! - heerlijke, zichtbare, ruikbare, tastbare, genietbare realiteit.
Hoe gaarne had ik het anders gewild! En nog! Hoe gaarne zou ik er wonen een poosje.
In een echt woonhuis dan allerliefst, een eigen woonhuis, waar ik de mijmerende
stilte van deze bijna gestorven stad als tusschen mijne muren vangen en er mij
ganschelijk mee bedwelmen zou kunnen, mede-stervende, mede overgaande in het
tijdelooze - óók bijna, want anders geniet je er niet meer van - één klok zou ik willen
houden, een eeuwenoude gangklok met een tik zoo broos, en toch zoo
onwaarschijnlijk, dat men telkens meent haar niet terug te zullen hooren, en

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 21

nochtans.... Maar desnoods toch ook wel in een logement, in dat oude ‘Gasthof
Eisenhut’ van ons bijvoorbeeld, waar men tot voor kort, als échte reizigers nog, met
paarden en karos kon binnenrijden - nu is er een garage naastaangebouwd, en de
overdekte hof, waar men de vier of zes placht uit en in te spannen, werd een moderne
hotelhall. Maar de enorme trap, die in dien hof uitmondt, die trap, over welks
étage-diepe, naar achter-en-opzij-weghellende treden, een Amsterdammer, gewoon
zijn bo-
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venhuis sporten bij twee of drie gelijk op te hollen, niet laten kan te struikelen als
een dronken man, die donkere oud-eiken trap, in statige golving zich voortzettend
tot boven in 't huis, en de gelagkamertjes wier schemerige intimiteit alleen op de
algemeene etensuren voor de eischen van het internationaal toeristendom bezwijkt,
en trouwens ook de slaapvertrekken, met hun kleine ruitjes, waardoor men halsreikend
uittuurt op dakglooiingen en torentjes, hoven en bloementuintjes, begroeide muren
en overschaduwde balcons, uit zwartig hout gesneden - het is alles nog oud, oud,
eeuwen oud, het stamt alles nog uit de gelukkige tijden toen de menschen anders
niets maakten om zich heen of zij maakten het mooi, want zij maakten het met hun
handen en met hun liefde.

ROTHENBURG. MUUR BIJ DE KLINGENPOORT.

Hoe gaarne zou ik er gewoond hebben een poosje, ook om er te dwalen door de
straatjes en over de pleintjes, onder de poorten door en langs de muren, de hooge
verdedigingsmuren, die nog altijd de geheele stad omsluiten. Wat is die stad mooi
om te zien liggen, van de heuvels b.v. aan de overzijde der Tauber, welk een rustig
en toch geestig silhouet, en hoe als uit den grond verrezen ziet zij er uit, hoe
innigharmonisch verbonden met het omgevende landschap! Hoe weldadig moet het
zijn hier thuis te geraken, zóó thuis dat deze schoonheid u geheel natuurlijk, als
vanzelf sprekend lijkt, en onze moderne revolutiebouw-straten van een liederlijken
moedwil. Zoo toch moet het den middeleeuwers zijn geweest. Deze schoonheid was
de natuurlijke uiting van hun samenleving, hun van jongsaf gewende omgeving, die
zij stellig niet bewust genoten, die zij zich niet anders denken konden. Kunst? Het
begrip kwam niet bij hen op. Zij bouwden huizen, straten, een stad - evenals een
stoel of een klok - zooals die wezen moesten. De ‘wehrgang’ boven op de stadsmuren
tusschen Klingentor en Würzburger Tor moet gemaakt zijn naar de voorschriften
van Vitruvius, n.l. zoo breed dat twee gewapenden elkander voorbij konden gaan.
Geen twijfel of ook de poorten en bastions zijn geheel en al op de praktijk ingericht.
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Dat wij ze tevens zoo mooi vinden nu, zoo mooi van verhoudingen in de eerste plaats,
het komt door niets anders dan dat de makers hun materiaal kenden, hun vak
verstonden en het beoefenden niet met hun handen alleen, maar met hun gansche
wezen.
Zeker, zij brachten ook versieringen aan. Wanneer men het zoo noemen mag, want
deze versieringen zijn eigenlijk niét aangebracht, ze hooren innig bij het geheel, ze

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 21

32

ROTHENBURG. DEUREN IN DEN RATHAUSHOF.

spruiten voort uit de gedachte van het vervaardigde. En ze zijn bijzaak. Rothenburg
heeft geen enkelen beroemden ‘sierkunstenaar’ voortgebracht. De schoonheid van
deze stad is haar geheele voorkomen, haar stads-beeld, de volkomen onopzettelijke
tezamenstelling van 't geen tegenwoordig ‘artistieke motieven’ geheeten wordt, maar
dien middeleeuwschen bouwers niets was dan hun eigen natuurlijke vormgeving.
Het spreekt van zelf, niet alles wat er staat tusschen deze muren dateert uit de
eigenlijk-gezegde middeleeuwen. Er zijn vele huizen uit de 18e, eenige uit de 19e
eeuw. Deze laatste zijn niet mooi en hun leelijkheid stoort ook wel hier en daar. Doch
in het geheel vallen zij niet op. De mooiste, gaafste woon- en openbare gebouwen
dateeren uit het begin van de 16de eeuw, uit den bloeitijd der renaissance dus, de
kerken en enkele andere oude bouwsels zijn gothisch. Doch de stad, de stád is
middeleeuwsch. Haar algemeen beeld is nog wonderlijk gelijk aan dat wat den grooten
burgemeester Heinrich Toppler moet omgeven hebben, - vóór hij, als zoovele zijner
geniale lotgenooten in andere duitsche en italiaansche steden, door zijn ondankbare
medeburgers werd gevangen gezet in de sombere verliezen van het oude Raadhuis,
en er stierf. Dat was in 1408. Is de geschiedenis niet typeerend? Herhaalt zij zich
niet in de kronieken van alle die zelfstandige en machtige ‘reichsstädte’ die de schrik
en straf van edelen en hertogen, ja vaak ook van pausen en keizers waren? Heinrich
Toppler, zoo lezen wij, had Rothenburg groot gemaakt. O, wij begrijpen nu wel dat
het omgekeerde allicht niet minder wáár genoemd zou kunnen worden. Rothenburg
werd rijk en sterk en Toppler was de uitstekende, de intelligente en koninklijke burger
uit de middeleeuwen die zulk een rijkdom, zulk een kracht begreep, haar aandorst
en wist uit te buiten. Zijn middelen zullen naar de ‘biedere’ opvattingen zijner
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stadgenooten wel verraderlijk

ROTHENBURG. HET BAUMEISTERHAUS.

en zijn dood verdiend zijn geweest. Geen twijfel of hij was een zeer heerschzuchtig
man! Lees al de kronieken der roemrijke middeleeuwsche steden, en wat vroeger of
wat later zult ge er Topplers tegenkomen, die groot waren, heerschzuchtig en
verraderlijk. Inderdaad de historie van ‘Rothenburg ob der Tauber’ is een type, zoowel
die van haar korten bloei als die van haar uiterst langzaam maar gestadig verval, een
verval zoo volkomen dat - het is nog niet eens zoo lang geleden - de oude duitsche
rijksstad achter de dichte beukenwouden, die tusschen haar torens en den heirweg
van Ansbach naar Würzburg waren opgewassen, ganschelijk onbezocht en bijna
vergeten geworden was. Totdat, het zal omstreeks 1870 zijn geweest, een paar
reizende schilders haar weer ontdekt en met hun teekeningen de eerste ‘reclame’
voor haar gemaakt hebben, reclame voor Rothenburg als ‘bezienswaardigheid’. Niet
dat zoo iets in hun bedoeling lag! Wat zij zochten was de schilderachtigheid der
kleine huisjes, met winden overgroeid, in het Tauberdal, en de jonge populieren daar,
naast den ouden, ouden molen. Maar vervolgens ook, in de stad zelf, de lieve
‘genrestukjes’, waartoe zich die spitsoploopende gevels en golverig-hellende daken,
de geheimzinnig-krommende steegjes en spelonkige muurnissen, de klimopbegroeide
wachttorens, de verwilderde en bloemige tuintjes zoo bizonder goed lieten gebruiken,
al was het maar om, bij de illustratie van een roman in Die Gartenlaube, tot
achtergrond te dienen van een zoetelijk vrijerijtje of van een nachtelijk duel. Doch,
zoo bedoeld of niet, het zijn de romantische schilders die Rothenburg hebben ontdekt,
zij althans hebben er de dichters heen gelokt, Paul Heijse o.a. die op zijn beurt met
‘Das Glück von Rothenburg’ bij duizenden dichterlijk-gezinden een heimwee-achtig
verlangen te wekken wist naar deze droomenstad in het zuiden, waarvan
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toen nog bijna niemand had gehoord. Want zelfs op de scholen hadden de kinderen
weinig of niets geleerd over Rothenburg. Wie trouwens kan, bij de duizelingwekkende
veelheid, en toch zoo geringe verscheidenheid, van middeleeuwsche steden en staatjes
voor ieders bizondere avonturen zijn aandacht bereid en het reciet in zijn geheugen
houden? En als zoo'n stad of staatje nu nog maar ‘groote mannen’ heeft voortgebracht,

ROTHENBURG. SNIJWERK AAN HET ALTAAR VAN HET HEILIGE BLOED IN DE ST. JAKOBSKERK.

groote kunstenaars bijv., wier geboorte- of woonplaats altijd voor een deel het geheim
van hun genie schijnt te kunnen ontsluieren, maar Rothenburg, heeft, behalve die
van Toppler, geen beroemde namen gekend. Haar voortreflijkste, althans haar
bekendst geworden kunstenaar is de bouwmeester Leonhard Weidmann geweest,
die het nieuwe raadhuis bouwde - het oude was door de branden van 1240 en 1501
vernietigd en slechts voor tijdelijk gebruik hersteld - in de jaren 1574 to '78, het
raadhuis met de mooie toren, thans beklommen, door wie er den stoffigen tocht voor
over heeft, om een overzicht te krijgen, een blik van boven-af op dat in boomen en
bloemen gevat stuk antiek, dofrood, kopergroen en geschiedenis-grauw dat
Rothenburg heet, en op de Doppelbrücken, en op de lieflijke heuvels aan gene zijde
van de Tauber. Ook het Hospitaal en het Gymnasium, het ‘Hegereiterhaüschen’ en
het ‘Baumeisterhaus’ zijn door Weidmann gebouwd en ik zou zeggen, (o, met uiterste
leekebescheidenheid!) dat het Baumeisterhaus - niet voor hemzelven bestemd, maar
voor Michael Hirsching, een meneer die in den Raad de ‘baupolizeiliche’ voorschriften
te geven had en over bouwkwesties in te lichten, zonder zelf een man van 't vak te
zijn (zoo modern waren de tijden al geworden!)
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- ik zou zoo zeggen, dat dit slanke en toch zoo trotsche woonhuis niet zijn minste
arbeid is geweest. Een renaissance-huis van de edelste soort, waarvan het mij bizonder
jammer schijnen wil, dat de binnenbouw, door het tegenwoordig gebruik als magazijn
van een kunsthandelaar, aan een voortgezette verwaarloozing blootstaat. Hoe mooi
van stemming is nog de hof, maar hoe akelig misbruikt als derderangs en viesgeurende
verkoopplaats van koffie en ‘kuchen’. 't Restaureeren ván oude gebouwen moge
verkeerd zijn - ik ben het volkomen eens - het restaureeren ín oude gebouwen lijkt
mij een niet begeerlijker ander uiterste.
Even vreemd als het blijft dat Goethe en Mozart, die beiden in Neurenberg vertoefd
en erover geschreven hebben, zich zoo onverschillig over die prachtstad uitlieten,
even wonderbaarlijk moet het worden genoemd, dat August, graf von Platen - die,
n'en déplaise de schim van Heine, een groot dichter was - zich in Rothenburg
opgehouden heeft en van dat verblijf niets anders wist op te teekenen dan dat hij het
heeft gebruikt om.. Casanova's Memoiren te lezen. En verder het volgende:

ANSBACH. DE SCHWANENRITTERSORDENSKAPELLE.

‘Die Lage von Rothenburg, das auf seiner Höhe von reizenden kleinen Thälern
umgeben ist, wird durch das Innere der Stadt selbst verkümmert, die als alte
Reichsstadt mit ungemein hohen Mauern umgeben, durch weitläuftige Torwerke
verrammelt, keine Aussicht nach den Umgebungen gewährt. Im Innern zeigt sich
zwar ehemaliger Wohlstand, einige herrliche Gebäude, zum Beispiel die Domkirche,
dabei bei der Grösse und Weitläuftigkeit der Stadt ein unausstehliches Pflaster und
eine solche Leerheit auf den Gassen, dasz man in einem verstor-
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NEURENBERG. DE “FRAUENKIRCHE”.

benen Herkulanum aus dem Mittelalter herumzuwandeln glauben möchte’.
Hoe fnuikend op iemands vatbaarheid voor het schoone - zelfs op die eens grooten
dichters - toch een éénzijdige klassieke vorming werken kan! Zou Platen ook van de
‘herrlichkeit’ der Dom- of St. Jakobskirche wel veel genoten hebben, hij die geen
woord rept over de pracht der altaren, in die kerk te genieten, noch speciaal van dat
wonderlijk mooie en karaktervolle middeleeuwsche kunstsnijwerk aan 't altaar van
het Heilige Bloed, dat aan niemand minder dan Tillmann Riemenschneider
toegeschreven wordt. Moet men een modern realist zijn om weer ten volle te genieten
van de innigheid dezer menschuitbeelding?
Van Platen gesproken, wie van Rothenburg naar Neurenberg wil, zooals wij, kan
gemakkelijk over 's dichters geboorteplaats, Ansbach reizen. Hij doet dan misschien
goed een vollen knapzak mee te nemen, en zoodoende niet aangewezen te zijn op
hetgeen men hem in deze oude residentie der Markgraven van Brandenburg-Ansbach
aan zoogenaamde spijzen gelieft voor te zetten - maar overigens zal hij zich niet
beklagen. Het achttiende-eeuwsche slot, ‘im Innern ein wahres Schmuckkästchen’,
zooals Baedeker koket opmerkt, is zonder twijtel een bezienswaardigheid met een
sterretje. Wat weelde en kostbaarheid, maar ook wat voornaamheid van meubileering
en kamerversiering hunner paleizen aangaat, zijn onze vorsten sinds anderhalve eeuw
hard achteruitgegaan, dat kan men hier met zekerheid vaststellen. Wie, verder, van
romantiek en geheimzinnigheid houdt kan zich bij het graf van Kaspar Hauser in
mijmeringen over het bovennatuurlijke verliezen. Het grafschrift, op het
Johanniskerkhof, is suggestief: ‘Hic Jacet Casparus Hauser, aenigma sui temporis.
Ignota nativitas. Occulta Mors.’ Van boeiende belangrijkheid zal hem ook blijken
de ‘Schwanritterskapelle’, het vroegere koor in de (thans protestante) St.
Gumbertuskerk, waar al de Ansbacher gedenkteekenen bijeengebracht zijn. Het
voornaamste, misschien, is het Schwanenordensaltar, door Albrecht Achilles in 1485
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‘gestiftet’ (helaas gerestaureerd!) maar tot uwe verbeeldingskracht spreken allicht
nog meer de twaalf steenen grafmonumenten van zwaanridders hier langs de
kerkmuren opgesteld. Er zijn zeer mooie bij....
Doch thans naar Neurenberg! Eindelijk
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in Neurenberg! Hoe langer

NEURENBERG. ALBRECHT DÜRERS HUIS.

en sterker het verlangen, hoe grooter het genot; ik werd mij bewust van een innige
voldoening bij het binnenkomen in deze stad, ik voelde mij ontroerd als kwam ik na
bittere omzwervingen in een geliefde woonplaats terug. Van waar dit lange en
krachtige verlangen? Ik weet het niet recht. Misschien doet de zoet droomerige klank
van dien naam Neurenberg, dien naam waarmee speelsche kinderen al zoo vertrouwd
plegen te zijn, er toe meegewerkt heeft; zeker is alleen dat het noemen van dezen
stadsnaam mij, zoolang mij heugt, een visioen placht te geven van weldadige
duisternis en koelte onder afdakjes en in schaduwrijke kronkelstraatjes, terwijl het
zonlicht hevige schitteringen sloeg uit gloeiende weerhanen en nedersparkelde langs
glinsterdaken als watervallen; een aanvoeling van veilige, genoeglijke, bijna knusse
stadsheid, oud en donker, vuil door gebruik, maar toch niet stinkende; een vage maar
toch prettige voorstelling vooral van iets om je heen, dat zich haast altijd bij je aanpast,
dat vroolijk en levendig kan zijn, zonder storende drukte, weemoedig zonder
benauwenis; een plekje in de wereld waar je droomen kunt en je verdiepen in velerlei
levensgeval, velerlei geschiedenis, zonder al te zeer te worden aangegrepen door de
stilte, de leegheid en het daarin opspokende verleden, zooals te Rothenburg. Want
Rothenburg - in zooverre had Platen gelijk - Rothenburg is dood, terwijl Neurenberg
leeft. Het leeft volop, het leeft nog altijd, nog dágelijks, mee met zijn duizenden
bewoners, het is een volle, bezige, drukke, een werkende en vierende, een échte stad,
het type van een stad, een stad die leeft en reden heeft te leven. Neurenberg is lang
niet zoo ‘kompleet’ als Rothenburg, het geheel is niet meer middeleeuwsch, ofschoon
nog veel minder modern; je loopt er door de straten en ziet en hoort en voelt er om
je heen alles waar je aan denkt als je denkt aan de europeesche
beschavingsgeschiedenis van de tiende tot de 20e eeuw, je ziet er gothische kerken,
vestingmuren en torens, een burgt uit de elfde, vele renaissance huizen uit de
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vijftiende, zestiende, zeventiende eeuw, bruggen en bronnen uit al die tijden, en
ganschelijk nieuwerwetsche bouwsels vlak er naast. Een winkel van naaimachines,
waar de nieuwste merken zijn uitgestald, een annonce-zuil waarop Linolin
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NEURENBERG. HET HEILIGE GEEST-HOSPITAAL.

en Liebig's vleeschextract met schreeuwende letters worden aanbevolen, de nog
grooter en krulliger teekens van het onvermijdelijke woord ‘Café’, - gij kunt ze niet
opzij zetten bij 't kijken naar den prachtigen, rijken gevel der gothische ‘Frauenkirche’.
Het is twaalf uur wanneer ge er voor staat, want ge wilt het männleinlaufen niet
verzuimen, de echt-middeleeuwsch-kinderlijke aardigheid van het uurwerk dezer
kerk, voorstellende de zeven keurvorsten driemaal in stoet schrijdende om Keizer
Karel den Vierden heen en zich beurtelings naar hem omdraaiend, rechtsom, zoo
snel en zoo stram als een pruisische feldwebel, die front maakt voor zijn overste, het
nu nóg doet. Achter en opzij van u rumoert de markt, de ‘hauptmarkt’, van groenten
en bloemen voornamelijk, om de oude fonteinen heen - zij lijkt u ook lang niet
‘modern’, maar van alle tijden, deze levendige, kleurige markt; en ten slotte, wanneer
gij lang hebt staan kijken en u geheel opgenomen zijt gaan gevoelen in deze lijnen,
deze kleuren, deze geluiden, dan hindert u ook Otto Runge's Nähmaschinen Lager
niet meer, noch de Linolin, noch het handje wijzende naar den Café-ingang, want
dat alles te zamen is in uw hoofd een zekere harmonie gaan vormen, dezelfde immers
waaraan gij gewoon geraakt zijt bij uw studies, uw lectuur, uw geheele moderne
leven, de harmonie die gij wel genoodzaakt zijt te maken tusschen al uwe moderne
vooruitgangs-ideeën en uw heimweeïg terugverlangen naar een tijd welke een pracht
kon doen ontstaan, zoo rijk en toch zoo rustig, zoo bijkans overladen en toch zoo
edel als de pracht van deze Frauenkirche.... Het moet er, zou ik zoo zeggen, in de
hoofden van bijna alle moderne beschaafden zoo uitzien ongeveer als op de
Hauptmarkt te Neurenberg.
Een van de dingen, die men, door Neurenberg dwalende, beseft te Rothenburg
gemist te hebben, een van die heerlijkheden, lang niet toevallig, ik weet het wel,
maar waarvoor toch waarachtig zoo'n stad maar niet dankbaar genoeg kan zijn, het
is het water, het is de breede Pegnitz, waarover telkens weer een van die dierbare
bruggen, even lenig en elegant als solied en massief, u voert, en waar telkens opnieuw
gij niet laten kunt wat stil te staan om te turen, opzij uit, in de richting van de
‘Henkersteg’ of van het Heilige-Geest-hospitaal. Ja, deze rivier, met zijn
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boomenbegroeide eilandjes, zij maakt Neurenberg in zekeren zin toch wél kompleet.
Wat zoudt ge u nog meer wenschen in een stad met zulke kijkjes? Is er mooier,
opwekkender, rustig-levendiger stadsbeeld
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denkbaar dan dat

NEURENBERG. DE HENKERSTEG.

van deze bruggen af gezien, langs het stille gladde watergevliet tot onder die oude
huizen, zoo prachtig van verhoudingen, zoo eerbiedwaardig van doorleefdheid, tot
onder die verder gelegen donkere brugbogen en tot onder het wuivende groen dier
gracieuse boomboeketten?
Zeker, Amsterdam is een prachtige stad, onze grachten bezitten van menig punt
gezien nog de stemmige voornaamheid waardoor de hollandsche renaissance-bloeitijd
zich zoo gunstig van de duitsche onderscheidt; wat gij hiér ziet lijkt u mischien wel
eens wat àl te pittoresk, te gemoedelijk, te popperig lief, kinderachtig of klein
burgerlijk. Doch Amsterdam heeft zich lang niet zoo intact weten te houden, de
eischen (hoe dikwijls nog blufferig gefingeerd!) van het verkeer traden er veel brutaler
op, met onverschilligheid en ongevoeligheid is er opgeruimd en volgegooid. Gewis,
ook in Neurenberg zijn grachten gedempt, muren afgebroken - maar met hoeveel
meer zorg en smaak in de keuze, met hoeveel meer piëteit en distinctie in de uitvoering
is men er toe overgegaan. Trouwens, wáár in Amsterdam vindt ge nog zooveel
schoons bijeen, schoons van oude gemetselde boogbruggen, van oude huizen aan
water gebouwd en zich spiegelend in het water? Ook onze grachten krommen zich
en hun aspect is statieuzer, maar waar werd levendiger en toch weldadig-aangenamer
stadsaspect bereikt en behouden dan in dit Neurenberg langs zijn Pegnitz? O die
bruggen! Men zou er uren willen kijken, droomen en genieten, men zou er
dag-aan-dag terug willen komen om ten slotte geheel en al te vergeten, dat men
eigenlijk thuis hoort in een Amsterdamsche nieuwe wijk van brossig-versche
klinkertjes en kil-grijs hardsteen, waar de eene straat precies op de andere lijkt en de
fantasie der speculatieve bouwers zich niet heeft weten los te maken van de
schoonheid der rechte lijnen en rechte hoeken, aangeplakte balconnetjes, hekjes,
torentjes en meer dergelijke confectieversiering. Trouwens - alsof er niet méér ware
in ons geliefde Holland, dat men een poosje hartgrondig zou wenschen te vergeten
op dwaaltochten in en om zoo'n vreemde oude stad!
Een van de oudste, en ook wel een van de mooiste woonhuizen die men te
Neurenberg kan zien - ook van binnen kan zien - is het huis waar Albrecht Dürer
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heeft gewoond. Er is ook daar gelukkig nog niet veel veranderd, gerestaureerd of
bijgelapt. Bij 't binnentreden komt men zelfs
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onder een indruk van verwaarloozing, vervuiling. Zwart als in een kolenpakhuis is
het daar beneden in de eens toch zeker zoo wel-onderhouden woning des grooten,
en gedurende zijn korte leven toch al zoo algemeen geëerden, rijken en beroemden
schilder. Maar boven zijn de vertrekjes zindelijker gehouden en ook een klein museum
aangericht van voorwerpen, zoogenaamd uit Dürer's bezit en althans uit zijn tijd
afkomstig, van werken des Meesters ook, en van copieën naar werken, afdrukken
van houtgravuren, enz.
Het huis van Dürer! Hij is er niet heel veel geweest! Waren het de beruchte ‘booze
luimen’ zijner vrouw Agnes Frey, die hem er uit gedreven hebben, naar Italië
herhaaldelijk en naar de Nederlanden - de reis die hem het leven kosten zou? Of was
het enkel - naar de handboeken vermelden - de liefde tot zijn kunst? Wie zal het
zeggen? Wij zijn al blij dat wij dit oude huis nog doorwandelen mogen en uitkijken
door de kleine raampjes langs de hellende straten. Want dát, met nog zooveel meer
en grooter genot, danken wij hem.
Neurenberg.. Waarom, als ik er nu weer aan terugdenk, zoo kort toch nadat ik er
rondslenteren en rondkijken mocht, waarom is het dan, dat al het
modern-gemakkelijke en modern-plezierige in mijn herinnerende gedachten ten
eenenmale terugwijkt - en toch ben ik er in den Apollo-schouwburg geweest, in
verscheidene allercomfortabelste restaurants en café's en zelfs in een bioscoop-theater!
- hoe komt het dat telkens weer mijn oude voorstelling terugkeert, van toen ik er nog
niét geweest was, maar er alleen nog maar naar verlangde, die voorstelling van een
oude, donkere stad met vertrouwelijke hoekjes onder de zwarthouten gespanten van
oer-duitsche uitbouwsels en afdakjes? Waarom denk ik dan niet eens veel aan dat
wonderkomplete en allerinteressantste Germanische Museum, maar met groote
voorkeur aan onze droomen praatwandelingen door de stad, over de bruggen en over
markten en aan ons te zamen zitten in een klein en duister kroegje, oer-oud en
oer-gezellig - men zegt dat Dürer en Hans Sachs er hun Stammtisch gehad hebben
- waar een knap en hartelijk kellnerinnetje ons hielp aan voortreflijke ‘forellen-blau’,
en een kostelijken goudgelen wijn daarbij!... Ik weet het niet. Maar 't gaat mij altijd
weer zoo. In den vollen zomer, wanneer al wie er het geld en den tijd voor heeft zich
pleegt te vermeien in zeebaden of duinwandelingen, bergtochten of zeilvaarten, pleeg
ik niets zoo begeerig te gedenken als een oud stadsgrachtje, met een rijtje geoliede
huizengevels en een breede en koele slagschaduw, waarin het dan immers zoo echt
weldadig is te gaan.....
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In retraite
door Jurriaan Zoetmulder.
I.
Met 'n licht, even ontstellend schokje kwam 't klare bewustzijn plots in hem gevaren,
verdreef meteen uit z'n hersens den doffen doezel met de vage, on-ontwarbare
droomgedachten en de vernevelde gestaltebeelden.
Op van 't plaatsje, kokerig ingemuurd tusschen de hooge, oude huizen en
afgrondelijk diep onder 't venster van z'n zolderslaapkamertje, jengelde 'n meisjesstem
'n zeurig liedje, met sleepende halen de intervallen overbruggend. 'n Wijle bleef hij,
oogen gesloten, er naar liggen luisteren, neer gehouden door de verleidende
heerlijkheid van z'n bed, maar dan richtte hij zich op, vlug komende op z'n zit, de
beenen geward in 't verfrommelde laken, wrijvend de vakige oogen voor de
dag-klaarte als 'n boven gekomen duiker, proestend in het felle licht, dat zon-doorgoud
z'n venster binnenklaterde.
Plof, en met 'n sprong was hij uit bed, stonden z'n bloote voeten op 't kille vloerzeil
en z'n knipperende oogen zochten haastig en schichtig den wekker, die op 'n plankje
in den kamerhoek met z'n brutaal en nuchter getik den tijdgang aftelde.
Al de bliksem, dacht-ie 't niet, hij had zich verslapen, 'n half uur van z'n kostbaren
tijd.... Natuurlijk, natuurlijk, hoe kon 't anders! Had-ie niet altijd pech? Daar had-ie
nou God betere 't 'n wekker voor gekocht. 't Ding was niet afgeloopen of hij had
moeten slapen als 'n os. Huub had toch gelijk gehad, die goedkoope Bazaar-prullen
deugden niet, voor dat geld kon je geen gooien wekker koopen. Nou ja, maar wie
kon verwachten, dat 't klungel beginnen zou z'n plicht niet te doen!
Even zich rekkend met versmoorde gaapgeluiden, pruttelend over z'n tegenslag,
begon hij zich gehaast te kleeden, grijpend met jachtige handen naar broek en sokken.
Maar opeens ging 't bazige, nijdige getik van 't glimmende, metalen klokje, als hield
het tegen die verdenking brutaal z'n onschuld vol, hem in z'n zenuwachtige
gejaagdheid geweldig irriteeren en hij nam het op om 't stil te zetten toen, plotseling
en onbegrijpelijk waardoor, 't kwaadaardig ding z'n belletje liet rinken, schril en lang.
De jonge man schrok er van, trachtte 't afloopen te remmen, maar 't lukte niet, de
mechaniek weigerde en hij smeet toen 't nijdige monstertje in bed en onder de dekens,
waar 't z'n schelle en te-late reveille versmoord uitraasde.
Driftiger en met meer haast hij zich nu te wasschen begon, dat 't zeepschuim in
wittige vlokken naar links en rechts spatten, ontsnapt onder z'n krachtig gewrijf over
den gespierden nek en z'n van slaap warm gelaat. De haast kwelde z'n zenuwen.
Tjonge-jonge, hij mocht er wel 'n vaartje achter zetten, 't was maar krapjes aan
met z'n tijd en nog van alles te doen. Z'n koffer, hoe kreeg-t-ie nog z'n koffer gepakt..?
O die ellendige laksheid ook van 'm.... alles maar uitstellen tot den laatsten nipper....
Hij had 't gisteren avond zoo prachtig, op z'n dooie gemakje kunnen doen, maar nee,
zoo'n stommert!, liet-ie zich lijmen om 'n afscheids biertje te geven. Ze zouden 'm
wel komen helpen met pakken, jawel, lekkere jongens, mooie beloften. Wie van de
heeren was er nu present om 'n handje te helpen? Ze lieten 'm eenvoudig met z'n
rommel stikken.... Dat verdomde gejacht, hij kon er niet tegen en die meid met d'r
ordinaire gejenk beneden maakte hem dol.... ‘O wat 'n parel is toch mijn Karel..!’
Verrek met je Karel en je parel.... Hij haalde den trein niet, hij haalde 'm nooit.... Als
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hij nu eerst z'n koffer in ging pakken voor-ie zich verder aankleedde? Hij bewoog
zich wel gemakkelijker en luchtiger zoo in z'n hemdsmouwen.... Mooi weer was 't
wel, ze troffen 't....
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Vocht-koel stond de vroeg-ochtend voor z'n opgeschoven venster. Als feestelijk
gespannen boven de smoezele dak-heuveling, brokkelig van ouderdom en
verweerdheid en 't gestaak der schoorsteenen was er 't pure lucht-blauw overspeeld
door 't nog lage zongepraal. De dag geruchten van 't rumoerige stadsleven sluimerden
nog. De vroege zangster zweeg nu ook. 't Was heel stil in 't groote huis.
De jonge man was haastig 't slaapkamertje uitgestapt, 't gangetje over naar z'n
atelier. De deur stond er open; 't meisje van beneê was bezig in 'n hoekje z'n ontbijt
klaar te zetten, een spichtig kind, bleek schepseltje met vlassig-geel haar in 'n klein
knoetje als 'n poover tooisel aan haar hoofdje gehecht met dikke, zwarte haarspelden,
d'r smalle lijfje in 'n groezel, verschoten-blauw japonnetje, dat te kort, even boven
d'r enkels reikte. Ze was bedrijvig bezig, schikkend 't bordje en de schaaltjes en 't
theegerei met huismoederlijke zorg en rap beweeg der gewende handen.
‘Zoo, Mina, ben je weer an 't zorgen voor me?’ zei, binnen tredend, vriendelijk
de jonge man. Hij geneerde zich al heel weinig over z'n onvoltooid toilet voor 't
meisje, dat met den rug naar de deur staande merkbaar schrok door z'n onverwachte
komst.
Met 'n rukje wendde ze haar hoofd en hoekige schoudertjes naar de deuropening,
bekeek 'm 'n oogenblik, schuw en nieuwsgierig, zooals hij daar binnen stapte,
onhoorbaar bijna gaande op z'n leeren muiltjes, 'n krachtige jongen met gespierde,
goed-gevormde beenen zich teekenend in de nauwsluitende, grijs-flanellen
zomerbroek. Z'n hemd, open aan den hals en op de borst, de mouwen opgeslagen tot
boven de ellebogen, bubbelde in plooien en zakkingen als 'n jongensbloes over de
gording van z'n broek. De korte, sterke kolom van den ivoor-blanken hals met de
teer-blauwe schijningen der bloedwegen, en vreemd, als ziekelijk bleek tegen 't
gebruinde gelaatsvel, droeg fier den kop met de welige glanzend-zwarte haren, die
verward nog, aan den kruin oppiekten en in 'n zware lok over z'n voorhoofd vielen,
bijna over de oogen, die donker en groot, 'n schittering hadden van dartelen overmoed.
‘Nou, nou’, zei hij, denkend haar verlegen te zien, ‘schrik maar niet van me. Je
zal je vader toch ook wel 'ns in z'n hemdsmouwen gezien hebben, niet?’
‘M'n vader’, zei schamper 't kind, bezig 't spiritus-lichtje onder den trekpot aan te
steken, ‘'n lekker dier! Ik heb geen vader meer’.
‘Zoo’, vroeg de ander meewarig, ‘is-t-ie dood?’
‘Dood? Weet ik 't. Hij is weg. Hij zoop de kreng’, antwoordde 't magere ding met
'n bits stemmetje en ze kwam, tot 'n praatje klaar, bij 'm staan, terwijl hij op de knieën
al bezig was z'n schilderkist te vullen met tuben en penseelen.
‘Zoo-zoo, hield-ie van 'n borrel?’ praatte hij zonder er veel bij te denken, want in
z'n hoofd tobde de zorg.
Wat 'n rommel, wat 'n rommel, hoe kreegt-ie 't allemaal geborgen: Z'n lijfgoed en
kleeren en z'n schilder-materiaal.. 't Zweet perste uit z'n lichaam.... En dadelijk zou
David z'n neef wel komen.... Verdomd nog toe, nou kon z'n kist niet dicht, moest 'm
nou alles tegen loopen....? Over 'n half uurtje ging de trein.... Wat had-ie ook de
invitatie van z'n oom den pastoor aan te nemen, wat was dat nou voor 'n genot om
op zoo'n nest van 'n dorp je mooie zomersche dagen te gaan doorbrengen en dan met
David, dien suffen vent....? Je had er 'n drukte van als voor 'n buitenlandsche reis....
De uitnoodiging, gedaan na de begrafenis van z'n moeder en als 'n hartelijke troost
bedoeld door den waardigen man, was al wel 'n jaar oud. De familie was zoo klein
geworden.... Ze moesten zich aaneen sluiten, die overbleven, steun zoeken bij
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elkander. En ze moesten maar veel bij hèm komen, z'n pastorie centrum van den
kleinen familie-kring, 'n hartelijk te huis voor allemaal, voor hèm, Jaap, vooral, voor
wien
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moeders dood wel 't zwaarste zou te dragen zijn en 't ergste verlies. Maar er was niet
van gekomen.... Je ging je eigen niet als logé aandienen bij 'n oom, die je haast niet
kende.
De familie-band trok maar weinig en 't groote leven ging door, je werk, je vrienden.
En nu 'n week geleden de schriftelijke uitnoodiging, dringend van hartelijkheid, om
te komen logeeren voor zoo lang als-t-ie maar wou, hij en z'n neef David, één van
lik-me-vestje.... Zoo droog als werk, 'n geleerde, 'n classicus.... Maar weigeren zou
onhebbelijk geweest zijn.... och kom, hij sloeg er zich wel door.... Hij ging in
geestelijke afzondering, had-ie tegen z'n vrienden gespot, waarachtig hij ging in
retraite.... En nou begon z'n uitstapje al met pech, dat beloofde wat.... Z'n schilderkist
was dicht, veld-ezeltje en stoeltje er netjes opgepakt; maar nou 't moeilijkste, de
koffer.
‘Kan ik u soms helpen?’ kwam 't gedienstige gevraag van 't meisje, die als 'n
nieuwsgierige toeschouwster bij 'm staande, brutaal haar kijkers liet gaan over z'n
bloote armen en in z'n op de borst even openkierend hemd.
‘Daar zeg je wat’, accepteerde hij aanstonds, ‘jij bent nog 'ns 'n meid’.
‘Als uwes maar zegt, wat ik doen mot’, deed ze gewillig en knielde neer bij den
koffer.
De schilder gaf haar aan, zei hoe hij 't hebben wou: eerst de paneeltjes en nou de
spieramen en daar 't doosje met boorden en z'n ondergoed.
Rustig en met kalm overleg begon ze dat alles te bergen in 't diep van den koffer,
handig van elk ruimtetje partij trekkend. En intusschen raakte haar dun
kwetter-stemmetje los, praatte bewonderend over z'n schilderen en hoe 't mogelijk
was, dat-ie dat toch zoo kon en als 'n grapje vroeg ze, of hij haar niet 'ns schilderen
wou. Maar nee hè, zij was veel te leelijk, zoo mager als 'n talhout. Hij schilderde
natuurlijk alleen maar mooie meisies. Trouwens d'r moeder zou 't toch niet willen
hebben ook, ze zou vast niet magge, want d'r moeder was nog al niet streng op d'r.
Als ze s' avonds maar 'n half uur over tijd thuis kwam, kreeg ze op d'r nek, gerust
waar.... Kijk hier was nog 'n mooi plekkie voor dat doosie en dààr konden net z'n
schoenen tusschen.. Maar ze gaf 't er niks om.... Ze liet d'r moeder maar razen. Ze
mocht toch ook wel 'ns 'n wandelingetje doen, wat u nou’.
Hij liet haar maar doorbabbelen, blij dat ze zoo handig was en 't pakken zoo flink
opschoot. Hij bracht maar aan, en alles kreeg z'n plaats.
Toen opeens, in 't nog stille huis, begon 'n vrouwestem gillerig te roepen: ‘Mina,
Mina, waar zit je toch?’
‘Daar heb-ie hàar ook,’ guitigde 't meisje en bleef kalm doorpakken, maar de
schilder herkennend de stem van z'n hospita, voelde 'n kleine teleurstelling.
‘Je zal weg moeten’, meende hij.
‘Nou ja strakkies’.
Weer schreeuwde de vrouw, nu onder aan de trap:
‘Mina.... Mina!’ Maar 't meisje gaf 't nog niet dadelijk op en traag gaande naar 't
portaaltje snauwde ze terug, haar dun stemmetje uitzettend tot 'n schor geroep:
‘Ik kom dâlijk hoor, effe meheer helpen!’
‘Beneden komme’, werd geen tegenspraak duldend naar boven gecommandeerd.
‘Ga maar, ga maar,’ zei de jonge man bij 't onwillig nee schudden van 't bleeke
hoofdje. ‘Ik kan 't nou verder wel alleen. Dank je wel hoor en ik zal 't wel goed met
je maken’.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 21

Nog talmde het kind.
Toen gilde kwaadaardig beneden nog'ns de vrouwenstem:
‘Zal je nou beneê komme, kwaje meid dat je daar bent!’
En langzaam als onwillig slofte Mina, 'n ouwe vrouw gelijk, de trap af.
Zoo'n nest toch, moest de schilder even denken.
Alleen nu voor 't moeilijke en onvoltooide werk, ongewend in die dingen voor
zich zelf
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te zorgen, stond hij 'n oogenblik te weifelen wat het eerst aan te vatten. Het leek alles
nog zoo veel en de beschikbare ruimte zoo klein. En dan telkens met 'n fel schrikje
flitste tusschen z'n overleggend denken de ontrustende vraag of hij dit al ingepakt
had en dat, want 't lijstje van wat-ie mee wou nemen, den vorigen dag met wikken
en wegen in z'n hoofd geprent, was nu door de hulp van 't meisje totaal in de war.
Maar hij kwelde zich niet lang met die nieuwe zorg. De hoofdzaak zou er wel zijn
en hij moest zoo gauw mogelijk klaar komen. Speelde daar niet 't carillon van den
nabijen toren?.... Even hield hij den adem in, richtte zich op, sterk luisterend.... Nee,
hij verbeeldde 't zich maar, zenuwen zeker.. Geen wonder, dat-ie er zenuwachtig van
werd; was dat 'n karwei; onbegrijpelijk hoe zoo'n meisje dat handig kon; mannehanden
staan daar niet naar.... Sloeg daar de klok niet? Maar dat kon immers niet.... Kort en
goed hij verdraaide 't verder....
Armen-vol smeet hij nu in den koffer, z'n goed plettend, duwend, kreukend, wierp
het deksel dicht en wrong 't met moeite in 't slot.
Zie zoo, dat was tenminste 'n energiek eind geweest; nou maar als de bliksem zich
verder gaan kleeden voor David kwam. Eigenlijk moest-ie zich nog scheren ook,
overwoog hij, strijkend met de vlakke hand langs wangen en kin. Maar daar was
natuurlijk geen tijd meer voor. Dan maar ongeschoren z'n joyeuse entrée gedaan in
de boeren-negerij. Ze zouen daar wel zoo nauw niet kijken en voor de beau-monde
hoefde hij geen complimenten te maken.
Gaande de overloop over, terug naar z'n slaapkamertje, hoorde hij gestommel op
't portaaltje van de onder-verdieping en daar zag hij z'n neef verschijnen, opduikend
uit 't geschemer in 't trap-gat, langzaam, met houterige bewegingen de ongewende
treden beklimmend.
‘Allo ben je daar al’, verwelkomde de schilder.
‘Morgen Jaap,’ groette David zonder opzien, ijverig aan 't klauteren.
‘Ga maar zoolang op 't atelier, ik ben zoo bij je’, riep Jaap.
Maar de ander op de overloop nu, voor de open slaapkamerdeur, zag den schilder
nog druk doende met zich te kleeden en z'n verontwaardiging schoot los: ‘Wel
Jandorie, hoe heb ik 't nou met je? Ben je nog niet klaar en over 'n kwartier moeten
we op den trein zitten’.
Toen snauwde de schilder wat kregel:, ‘Toe vrind, leuter nou niet; ga nou maar
zoet even op m'n atelier zitten, toe als 'n jongen’.
Door al 't gesjouw was-t-ie warm geworden, de verfrissching van 't klare koude
water alweer verloren. Hij voelde z'n gelaat zweeterig-klam en onfrisch en in z'n
hoofd drukte de zwaarte van hoofdpijn begin. Doch er was geen tijd meer om nog
'ns kalm te ploeteren in verkoelend wasch-water.... hij moest maar gauw-gauw klaar
zien te komen.
David was intusschen 't atelier binnengestapt en was berustend op 'n krukje gaan
zitten. Hij was 'n kleine, voor z'n leeftijd al gezette jonge man, met 'n bol gezicht,
eenigszins bleek van veel thuis zitten. Op z'n stompe neusje droeg hij 'n gouden
knijpbril in moeilijk evenwicht, zoodat het bij elke hoofdbeweging gestadig te
wiebelen stond en z'n oogen, bijziende toe geknepen achter de glazen, leken aldoor
te gluren. In de familie noemde ze 'm ‘de professor’ om z'n aankomende geleerdheid
en het gewichtig vertoon, dat hij er mee placht te maken. Proponent-achtig in 'n zwart
pandjesjasje altijd, met 'n zwart strikje om 'n lage staande boord, 'n ruim wit heininkje
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om z'n vrouwelijken hals boven 't plankig halfhemdje, had hij ook wel zalving in z'n
gebaren en zeggen, wanneer-ie over 'n gewichtig onderwerp te betogen begon. Hij
studeerede in Leiden in de Klassieke letteren, leefde er teruggetrokken met weinig
vrienden.
Hij leek 'n asceet, 'n brave, goeïgestudent met uitsluitende belangstelling voor de
wetenschap.
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Kijkend 't atelier rond, geërgerd door den rommel, maar eindelijk geboeid door 'n
naaktstudie, zat-ie korzelig te wachten, z'n parapluie tusschen de beenen als 'n wapen,
z'n zwaar stijf-vilten hoedje als geplakt op z'n hoofd.
't Was een ruime werkplaats, rommelig en ordeloos met hier en daar de stille
bezonken kleuring van 'n Persisch tapijtje, de doffe glanslichten van koper- en tingerei
en 't diepe blauw van oud-Delftsch, 'n paar pullen en borden. Aan de wanden veel
studies hingen en schetsen en 'n paar schilderijen in lijst. 'n Groote, zware kast, donker
van ouderdom en kunstig van snijwerk, stond aan den wand, die hoekte op de
licht-zijde en daartegenover, in den hoek, waar nog de meeste orde heerschte en waar
't ontbijt was klaargezet, stond 'n divan door 'n Oostersche sjaal bedekt. Open geslagen
stond er ook 'n piano, dragend 'n vracht van muziekbladen en partituren en eenige
stoelen, met verschoten en versleten trijp, herinnerden aan vroegere stijlperioden. Er
lagen nog fijn-geciseleerde wapens achteloos op zijden lappen, die door tijd en
verwaarloozing aan kleur-rijkdom hadden gewonnen.
Twee ezels bij de hooge en breede vensters droegen kapitale doeken, waren echter
van David afgewend, die niet nieuwsgierig genoeg was om er naar te gaan zien en
niet kunstzinnig genoeg om zich de moeite te geven van z'n krukje op te staan.
Want hij had voor niet veel belangstelling, voelde weinig voor de schilderkunst.
In z'n hersens opgeborgen, rustten 'n paar namen van beroemde schilders, uit
krantencritieken onthouden, wier werk hij nooit gezien had, maar die hij, als 't in 'n
gesprek te pas kwam, gewichtig te noemen wist met 'n kort resumé van wat ie over
ze gelezen had.
Langzaam, bij 't telkens uithalen van z'n horloge, als in stage controleering van
de minuten, die verliepen, groeide z'n wrevel. Potdori, wat duurde dat weer 'n
eeuwigheid met die Jaap, wat 'n gezanik om nou niet klaar te zijn. Maar dat moest
je wel van hem gewoon worden... Nooit hield ie zich aan 'n afspraak, van z'n leven
niet.... En hij moest nog ontbijten ook, dat zou dus straks wel 'n gedraaf naar den
trein geven. Als 't nog lang duurde ging ie maar alvast.. Zenuwachtig sprong hij van
z'n krukje op.
‘Nou, hoe is 't nou, ben je haast klaar of moeten we per sé die trein missen?’ riep
hij aan de overloop, z'n stem schreeuwerig van kwaadaardigheid.
‘Me voici’, zei de schilder. Hij was nu zwierig gekleed in 'n grijs flanellen
zomerpakje, 'n los dasje op z'n kleurig overhemd en 'n deukige panama op z'n leuken
kop, 'n geweldig contrast van jolige wereldschheid tegenover de ingetogen stijfheid
van den professor. En dat voelend, begon-ie te plagen:
‘Sjonge-jonge, David, wat zie jij d'r weer allemachtig verleidelijk uit.
Verschrikkelijk wuft. Je zal 'n toer hebben om de meisjes van je lijf te houden
irrésistible gewoon. Daarvoor heb je zeker je parapluie meegenomen; heel goed hoor,
heel verstandig’.
Maar David geen grap kunnende verdragen, snauwde terug:
‘Ieder z'n smaak. Ik zie er niet graag uit als 'n bediende uit 'n confectie-magazijn’.
‘Die slag is jou. Blijf jij maar eerbaar in je kleeding’, spotte de schilder en achter
hem omgaande naar z'n ontbijt, legde hij zwaar z'n hand op 't vilten hoedje, dat 't
deukte en wrong om 't hoofd van den litterarum humaniorum candidatus.
Die, werkelijk boos nu, patste z'n parapluie tegen Jaaps kuiten, vloekend, met
moeite studentikoos: ‘Zeg ben je nou heelemaal bedonderd. Hou jij je lamme pooten
thuis en schiet liever op. Over drie minuten moeten we weg’.
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‘Kom, kom’ kalmeerde de ander, ‘ik meen 't zoo kwaad immers niet. Je hebt 'n
soliede hoed, dat doet me genoegen. En nou moet ik nog 'n stukje eten, anders val
ik onder weg van de graat. Maar, als je 'ns wist, wat ik in 'n half uur tijd gepresteerd
heb’, praatte hij door, ondertusschen zich
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'n broodje smeerend, ‘m'n toilet gemaakt en die koffer gepakt.... daar moet je toch
respect voor hebben. Ik wed, dat je moeder jouw koffer gepakt heeft; jij zou 't niet
kennen, biecht 'ns eerlijk op’.
‘Dat is ook vrouwe-werk’, antwoordde David kort.
Hij en Jaap waren nooit vrienden geweest, geen karakters die strookten, ze gingen
zelden met elkaar. De invitatie van den pastoor aan hen samen - voor de gezelligheid,
ze zouen aanspraak aan elkaar hebben in de stille pastorie, hij kon zich niet den
heelen dag met z'n logés occupeeren natuurlijk - bracht hen weer bij elkaar.
Och maar hij, David, zou z'n eigen weg wel weten te gaan, zou Jaap wel laten
voelen, dat-ie geen doetje was, op wiens kosten hij zich zou kunnen amuseeren. Hij
ging echt naar buiten om in de stille landelijke omgeving hard te kunnen werken
voor z'n doctoraal, anders waarachtig, had-ie feitelijk voor de uitnoodiging bedankt....
Met een kop thee in de eene hand en 'n broodje in de andere, drentelde Jaap 't
atelier rond, etend en pratend.
‘Wat zeg je van m'n laatste oeuvre?’ vroeg hij met 'n vollen mond aan z'n neef.
Hij was blijven staan voor 't groote doek bij 't venster.
‘Niet naar gekeken’. En als om 'n verzuim goed te maken, liet de professor zich
van z'n krukje glijden, maar met 'n krachtigen draai van z'n gespierden arm, wendde
de schilder doek en ezel van hem af en naar den muur.
‘Nou mag je 't niet zien ook’, zei hij gemelijk.
'n Paar minuten later stonden beide op straat.
Onder de puur-blauwe lucht met het zongeschitter, schuin over de hooge dakingen
heen op de gevels, met 'n breeden schaduwzoom, donkerend en koelend op 't al nat
gespoten plaveisel en als gedaald van den stillen, tonigen huizen-stand-tegen-licht-in
der overzij, lag de nieuwe-wijk-straat kalm en rustdag-stemmig in 't vroeg-ochtend
geleef.
Er ging nog maar weinig gerucht; 'n enkele bakkerswagen, zwaargeladen
aanroefelend en 'n melkkarretje met metaal-geschud der deksels op de
kostelijk-blinkende koperen kannen.
Maar in bijna alle huizen bleek 't stadsleven laat en niet te wekken door de stralende
zon. Alleen als 'n broodkar of melkwagen voor 'n woning stil hield met 'n doffe roffel
van de ijzeren steun-stang wegglijdende op de keien, en de bel luid overging in de
stille gang, kierde na 'n poosje de voordeur open en verscheen 'n frisch dienstmeisje
op den drempel. En 't leek dan haast vreemd en buiten verwachting dat levende,
ontwaakte wezen in dat dommelende huis.
Doch in de stationsstraat was 't al veel drukker. Daar haastte weer het jachtige
leven van zaken-menschen, handels-reizigers meest, heerige menschen in gekleede
jassen.
Op 't stations-plein stond 'n man van de gemeente met 'n slang op de waterleiding
het plaveisel te besproeien, wendend en pletsend het verfrisschende water op den
drooggezengden grond. En als hij den straal wegzwaaide uit de schaduwplek, waar
hij stond in 't zon-doorgoude opene, verkostbaarde plots 't water tot 'n val van
flonkerende edelsteenen, 'n aardsche regenboog van ruischende, opaliseerende
droppelen.
De trams snorden aan met waarschuwend belgerinkink en rijtuigen kwamen uit
zijstraten gezwenkt, de verleefde paarden zich inspannend voor 'n sukkeligen draf.
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En de groote, gapende poort van 't breed-rijzende stationsgebouw, waarachter, als
iets onheilspellends, fluit-gillen en dof gesteun 't vredige ochtendgerucht beangsten,
zoog al meer en meer van 't leven der ontwakende stad naar zich toe.

II.
Heeroom had gezorgd voor 'n rijtuigje aan den trein.
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In de schaduw van 'n paar hooge olmen aan den kant van den weg, wachtte het
Utrechtsch wagentje. 't Grove, rood-bruine werkpaard, onwennig in het Zondagsche
tuig, stond zich met plotse huiveringen der rughuid en goedig kop-geschud te verweren
tegen de dikke, zwarte vliegen, die treiterend en onverjaagbaar op 't lichaam
vastzogen. Boer Hendriks op den bok, als veilig gedoken onder de overkapping, de
eeltige werkknuisten gevouwen tusschen de knieën, zat roerloos te suffen in de
zwoelte.
't Was stil en menschen-leeg op den langen, langen weg, die grijs, gebleekt en
verpulverd door de hitte van dagen 'n smalle scheidingslijn trok in 't dof-groen der
weidevlakte, uitliggend tot in dampige verten. Uit het houten, loodsachtige gebouwtje
bij de sluitboomen aan den overweg kwam over 't plankier 'n man gestapt, 'n
zongebruinde, rooïge kerel in blauw boezeroen, de zware uniformpet uit de oogen
naar achter geschoven, dat 'n kuifje haar uitpluisde van onder de klep.
‘Warmpies!’ riep hij onder 't gaan tot den boer.
Het belsignaal ting-tangde z'n dorren belklank in de wijde stilte en de man met
krachtige rukken van armen en bovenlijf haalde over den hefboom. Boer Hendriks
kwam stijfjes uit z'n wagentje gedaald.
‘Weinig reizigers vandaag, Kees’, begon hij z'n praatje tot den wisselwachter.
‘Ja, man, 't is stil in de negotie. De menschen blijven thuis met de hitte’, zei die.
‘En 't blijft maar droog’.
‘Puik hooiweertje. Jullie treffen 't maar’.
‘Ja hoor, we hebben geen klagen’.
‘Opschieten moeder’, schreeuwde de spoorman den weg af; hij zwaaide met z'n
blauwen arm 'n paar maal als 'n jongen, die tjoekt aan z'n vlieger hoog in de lucht.
Op den weg, schitterend wit in den laaienden zonnebrand, kwam 'n boerin
aangewaggeld, klepmandje aan den arm, sjokkend met haar lichaam in 't sukkelig
ijlen.
‘Wie zullen we vandaag hebben?’ vroeg de wisselwachter nieuwsgierig aan den
boer.
‘Twee neefies van de pestoor’.
De ander trok de mondhoeken wat naar omlaag, zoodat z'n gezicht 'n uitdrukking
van grappigen ernst kreeg. ‘Zoo, dat is nog al wat’, zei hij.
In de verte ontlook 'n dof gerucht, groeide tot 'n zwak gerommel laag over de
ademlooze stilte der streek. En als razend snelde de trein aan, getild boven de lage
weien door den spoordijk; of hij van inspanning steunde, hijgde hij nader, donderde
voorbij, z'n snelheid vertragend, stond stil met 'n pijnlijk geknars in al z'n geledingen.
'n Paar conducteurs begonnen terstond hun geloop langs de portieren, afroepend den
naam van 't dorp. Maar er was 'n haast of zij zich schaamden over 't oponthoud bij
de onoogelijke kleine halte. - De candidaat in de ouwe talen steeg 't eerste uit,
voorzichtig van de treeplanken dalend, met de rechter zich stevig houdend aan de
koperen steunstang, met de linker z'n parapluie omklemmend, voor zich uit. En achter
hem was 'n luid gegichel, terwijl Jaap met grapjes beende langs de knieën der
inzittenden en vlug en lenig op 't plankier wipte, z'n schilderkist aan den riem over
z'n schouder zwaaiend. Even keerde hij zich nog om, zich rekkend op de teenen.
‘Nou Anne-Marie’, praatte hij de volle coupé in tot 'n dikke jodin, ‘dat blijft
afgesproken’. ‘Op de Leidsche kermis zien we elkaar weer’. Boer Hendriks kwam
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op hen toegestapt met 'n zwaren geluidloozen lach, die z'n groote, geele tanden
ontblootte. Verlegenachtig, de hand tot reiken gestrekt, vroeg hij:
‘U bent zeker de neven van meneer pestoor?’
En slapjes als voorzichtig omvatte de grove werkknuist de zachte heerige vingers
der jonge mannen.
Even later reden ze gedrieën den weg op naar 't dorp. De schilder was naast den
boer op den bok gekropen; de candidaat, achterin 't wagentje, dat muf en broeiig
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warm was, als 'n weinig gelucht, door-zond vertrek-hokje, zat met de parapluie
tusschen de knieën te kijken door 't open portierraampje, waarlangs het landschap
in 'n volging van omlijste gezichten voorbij gleed.
Vóór hem ging 't gepraat der twee. Jaap zat gezellig-joviaal met den boer te kouten
over 't hooi en 't vee, alsof 't hem wonder interesseerde. Maar dat prikkelde David.
Die Jaap was nou potdorie direct met iedereen maatje egaal.
Hoe had-ie zich in den trein niet aangesteld met die opvallende, dikke Jodin? De
heele coupé vol vacantie-reizigers had er om zitten smoezen en grinniken, totdat-ie
't eindelijk met 'n kantoorheertje aan den stok gekregen had. Zulke dingen heb je
natuurlijk te wachten.... wat had je ook aan die grappen? Jaap encanailleerde zich
met iedereen, was familiaar met Jan-Rap en z'n-maat. Wat-ie nou weer met dien boer
zat te leuteren.... hij meende er natuurlijk niets van.
Achteloos, meer met zich zelf bezig, luisterde hij naar 't gepraat, naar de zware,
kleurlooze bromstem van Hendriks, zeurderig de zinnen vol vreemd-gesproken
woorden opdreunend en de heldere jolige stem van den schilder. Totdat z'n naam
genoemd werd.
‘Ja, ja’, zei Jaap, ‘die meneer Vreelingh is niet de eerste de beste. Hij is 'n geleerde,
weet je. Hij spreekt z'n Grieksch en z'n Latijn beter dan meneer de pastoor’.
‘Zoo?’ zei de boer met 'n langen uithaal en draaide zich wat schuin naar David.
‘Dat geloof ik toch niet’.
‘Wat geloof je niet?’
‘Dat-ie beter Latijns ken dan de pestoor’.
‘Niet? Nou dan mot je d'r 'ns op letten. De pastoor is d'r 'n kindje bij’.
‘Ik wist wel’, zei Hendriks nu, half overtuigd, ‘dat meneer geleerd was, dat hèt de
pestoor me zelf wel verteld’.
‘Uwes leert immers in Leie?’ vroeg hij den litterator.
Die met 'n drogen lach, 'n grapje probeerend zei: ‘Ja, voor professor’.
Boven 't hooge geboomte, 'n zware groene wal gelijk, in de verte den weg
overstaande, spitste 'n slanke toren-top, metalig schitterend in 't zon-gestraal, en terzij
van den weg, over de breede vaart, almeer boerderijen lagen, groote huizingen onder
zware boomen als in veilige omhuiving van de wijd-en-zijd strekkende,
on-onderbroken vlakte, waar traag stappend de kostelijke koebeesten doolden of als
beelden, roerloos wel, rustig te herkauwen lagen. Witte ophaalbruggetjes, hel in 't
licht, de wip neer, staakten hun rank houten samenstel boven den oever als 'n zwakke
onderbouw zich herhalend in 't beweginglooze, water, donker als gepolijst blauw
staal, tusschen de breede vlakken teer-groen eendekroos.
Maar bij de langzame, stage nadering werd meer van 't eigenlijke dorp zichtbaar,
lage huisjes, met riet bedekt en aangedrukt tegen het geboomte met de als 'n poort
wijde opening onder het blaren-verwulfsel, die de blanke weg, schaduw overslagen
als met violet-marmer bevloerde.
Dra waren ze nu tusschen de boomenzuilen, stoere, oude stammen van zware
kastanjes, sloeg de schaduw van 'n vochte luwte en schitterloos licht over hen heen.
En achter de korte allee blikkerde in 't zonnig opene de dorpsstraat tusschen den
lagen opstand der propere huisjes in 'n lange strekking aan weerszij tot waar ze bij
'n bocht, elkaar genaderd, de pleinachtige straat als toespitste.
Halverweg de laan, links, was de kerk en de pastorie met voor beide 'n pleintje en
door 'n ijzeren hek van den weg gescheiden. 't Was een oud huis, achternaast de kerk
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gebouwd als bescheiden teruggetrokken, klein naast 't hooge godshuis en kloosterlijk
stijf met de strakke witte ringgordijnen neer tot op de blauwe horren.
Toen 't koetsje 't hek binnen reed, langzaam achter den bedaarden stap van 't paard,
knerpend 't kiezel onder de vermalende wielen, werd de deur geopend en met nijdig
geblaf kwam er 'n glanzend-bruine colly 't bor-
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desje afgerend, sprong dartel om 't wagentje heen. Op den drempel verscheen de
lange, slanke toga-gestalte des pastoors.
De schilder was al uit 't wagentje gesprongen, liep met vluggen, lenigen stap den
pastoor te gemoet, terwijl de litterator, voorzichtig uitsteeg met angstige blikken naar
den keffer, die z'n beenen bedreigde.
‘Koest beest, koest,’ snauwde hij den hond toe, z'n parapluie stevig vastnemend
om het al te vrijpostige dier desnoods daarmede op 'n afstand te houden. Totdat de
geestelijke, die lachend 't bangelijk gedoe van David had aangezien, al maar roepend:
hij doet niks, hij doet heusch geen kwaad, den wildebras terugriep en 'n ouwe
dienstbode, die in de deuropening stond, haar wijsvinger haakte achter den leeren
halsband met 'n bestraffend: ‘Wil je wel eens gauw stil zijn, deugniet, dat je daar
ben, stoute Juno’.
Toen vrijer, maar ontevreden over z'n figuur, zich voelend gelijk 'n kleine jongen,
die door de dienstmeid beschermd wordt, stapte de geleerde 't bordes op.
Ze zaten nu met hun drieën in de ruime tuin-achterkamer, de pastoor en de twee
neven.
De pastoor, laag onder-uit gezakt zittend in den wijden leunstoel, de beenen over
elkaar onder den ruimen toog-rok, z'n fijnen tanigen kop in 't zonlooze schaduw-licht
- grijzend z'n stug, vlokkend haar om 't bleeke geschemer der tonsuur, de fijne smalle
neus kloek ontspringend de jukboogen, die als on-ontwikkeld, flauw zich teekenden
door 't ivoor-blanke gezichtsvel en dun de lippen, vastberaden geknepen - praatte
met zachte klankvolle stem vriendelijke woorden van welwillend gastheer, die
gemeenzaam schertst om z'n gasten op hun gemak te zetten. Maar z'n donkere
oogen-gekijk ging voortdurend als onderzoekend over de gelaten der beide jonge
mannen.
De schilder, al prettig thuis, rookend 'n goed sigaartje van heeroom, zat smakelijk
te vertellen en belangstellend te vragen naar de dorps-toestanden en hij had zich zelfs
al verstout te informeeren of er mooie meisjes op 't dorp waren, guitig grappend, dat
de pastoor 't wel goed op moest nemen en mee schertste: ‘Ja wel, die waren er genoeg.
En hij had ook nog 'n rijke erfdochter in z'n parochie, die wel op 'n ton of vier geschat
werd’.
‘Die neem ik ongezien’, riep Jaap enthousiast.
Maar de pastoor, ernstig, zei, dat 't meisje ongelukkig was, 'n bultje. En toen
spraken ze 'n poosje over 't geld, dat geen geluk aanbrengt.
De litterator zat er als nog niet op zijn gemak bij, loom van de daghitte, met een
doezigen druk in z'n hoofd.
Hij zei zoo maar af-en-toe 'ns wat, uit beleefdheid meer en toen de oom
belangstellend naar z'n studie vroeg, wou-d-ie zoo waar 'n critische beschouwing
gaan houden over 't kerk-latijn, waar de geestelijke niet op inging. Toen geërgerd
over de banale, schertsende conversatie, werd-ie al stiller, z'n klam, zweeterig gezicht
bevrijvend met z'n zakdoek.
Onder hen, wat lager dan de kamer, die 'n terras-achtigen voorbouw had met er
over 'n luifel van gestreept linnen, koelschaduwend, gespannen, lag de tuin. Door de
wijd-geopende glazen deuren zweefde de zachte geuring van bloeiende rozenstruiken,
die hun roode en witte pracht hoog hieven boven de zwarte, vettige aarde en wat
verder tegen 't donker gelommerte, gloeide zonbeschenen 'n groot ovaal perk vol
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klaprozen, 'n vlammende kleurenschatering, fel-vurig in de gras-rand die er was als
'n schuttend boord. Smalle, wel-onderhouden kiezelpaadjes kronkel-sneden met
zwaaiende bochten hun violet-grijs weggetje door de sappige groening der perken,
eilandjes gelijk, dragend boven de onbewogen, peersige effenheid der paden hun
bloemenschat uit. Bevattend die heerlijkheid, 'n feesthal van levend groen stond
rondom 't hooge hout en de bloeiende heesters; uit 't tuinmidden pijlerde hier en daar
'n stoere beuk omhoog, meedragend 't ijle loverdak, waarin wel 'n vogel 'n hoogen
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triller floot en weg-vlerkte met ruischenden wiekslag.
‘'n Mooie tuin’, zei de schilder.
‘Ja, 'n heele mooie tuin’, herhaalde de candidatus.
Allengs waren de gesprekken gaan kwijnen. Alle drie zaten ze lui-leunend in hun
gemakkelijke stoelen, de armen in slappe rust langs 't lijf, de beenen nonchalant
uitgestrekt. De verloomende hitte kwam onweerstaanbaar hun energie drukken en
de neven voelden nu ook de afmatting van de reis in de bedompte coupé en 'n
licht-kwellende slaperigheid kwam hun oogleden bezwaren.
‘We moesten eigenlijk den tuin 'ns doorloopen, stelde de pastoor voor, je wordt
hoe langer hoe luier van dat zitten’.
‘Wel ja’, zei Jaap.
Maar ze bleven hangen in hun stoelen, terwijl de pastoor te vertellen begon van
z'n moestuin en z'n bakken. Meloenen had-ie prachtig van 't jaar en vol-op en druiven,
't was 'n lieve lust, maar peeren en appelen maar schraaltjes. Van bergamotjes, die
hij 't vorige jaar veel had gehad, waren er nou maar enkele. Jammer genoeg, 'n fijn
peertje anders.
De neven luisterden, met slecht begrijpende belangstelling van stedelingen.
In de keuken, naast de tuinkamer, rammelden de pannen, ging de pomp-zwengel
met knars-piepen en stooten op-en-neer. Even later kwam de ouwe Da 't trapje
afgedaald, dat uit de keuken naar den tuin voerde. Ze had 'n mandje onder den arm
en ging met 'n sukkelloopje van haar stramme beenen de tuinkamer voorbij, waggelig
't ouwe hoofd voor-over, de kin in den korten hals gedrukt.
‘Ga je voor ons zorgen, jongejuffrouw?’ grappigde de geestelijke en de meid
wendde even 't hoofd. 'n Knorrige trek sneed diepe voren van neus naar mondhoeken.
Die drukte, die drukte.... je moest ook altijd maar klaar staan.. nou die twee jonge
snoeshanen weer.... 't een was niet over of 't ander stond alweer voor de deur.
‘'k Zal nog wat boontjes motte bijplukken’, verklaarde haar pruttelstem.
En de geestelijke: ‘Wel ja, wel ja, zorg, dat de heeren genoeg hebben. Je mag er
wel om denken: ze zijn verwend thuis. Zet je beste beentje maar gerust voor, Da’.
‘Merk je wel’, zei hij tot z'n neven, toen de keuken-meid in den moestuin uit 't
gezicht was, ‘ze heeft 'n lip....? Je moet met die veteranen om weten te springen. Als
je ze straks 'n pluimpje geeft over d'r kookkunst, heb je d'r hart gestolen’.
Toen, alsof 't bedrijvig gedoe van de oude gedienstige hem 'n beschamend
voorbeeld gegeven had, stond hij plotseling op en zei: ‘Kom laten we nou de tuin
maar 'ns ingaan, hè?’
Z'n lange, stevige figuur in de glimmende groenig-zwarte toog, die
floeper-flapperde om z'n gaande beenen, wandelde vooruit door de smalle paadjes,
stond stil bij de bedden, telkens als-ie met kleine ijdelheid wat te zeggen had van z'n
bloemen en planten. Had je ooit van je leven zulke geraniums gezien en hoe deed
z'n clematis het? Hij praatte dan als doceerend, noemde namen en bizonderheden jullie stadsmenschen noemen alles boterblommen niet? Vaak ook hurkte hij neer, 'n
bloem vattend onder de kroon 'n zachte, als liefkoozend en bewonderende aanraking.
't Was wel duidelijk: de tuin was z'n liefde en z'n trots en hij stapte er rond als 'n
vaderlijk vorst.
De neven stonden er wat stijfjes bij; de litterator met telkens dezelfde uitroepen
van geveinsde belangstelling, de schilder voornamelijk genietende de gloeiende
kleur-symfonieën.
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Zoo waren ze gekomen bij den moestuin en de kippen, die liepen op 'n grasveldje
afgeschoten met netwerk van ijzergaas. Orpingtons waren 't, groote kippen, hoog op
de pooten met 'n bevedering van schitterend okerbruin. En merkend de nadering van
den geestelijke, kwamen ze luid-kakelend in joligen ren aangewaggeld, elkaar
verdringend, gulzigend naar voedsel.
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De pastoor schepte wat gerst uit 'n nabij staanden bak, stapte toen kranig, 'n temmer
gelijk, in de ruime kooi tusschen 't lawaaiig gevogelte en met langzame zwaaien
strooide z'n blanke hand tusschen de snel-pikkende hoenders.
Maar de schilder was, als plots tot klare bezinning, geweldig getroffen. Wat 'n
schilderij, wat 'n schilderij! 'n Weelde van kleur. Hij deed 'n paar stappen achteruit,
kneep de oogen half-dicht.
‘Allemachtig, wat is dat mooi; kijk 'ns wat dat mooi is!’
In extase had-ie z'n neef bij den arm gegrepen.
‘Wat’? vroeg die nuchter.
‘Nou 't heele geval’.
‘Ja 't zijn mooie kippen’, vond David.
'n Jubel van zonlicht schalde tusschen het als 'n loofdak gestrekte bladeren-verwelf,
sloeg schitterende licht-plekken in 't donkere, beschaduwde gras, trok goud-lijnen
om de teere stammen; of er stof-goud gepoeierd was op z'n schouders, glansde
verkostbaard en ontzwart het sobere kleed van den priester, dat strak z'n gestalte
omhing. De kop in toon, blankte tegen den blauw-groenen achtergrond en z'n
strooiende hand, die zon ving bij elken uitzwaai, leek dan verheerlijkt goud-korrels
te zaaien op 'n tooverakker. En om hem in plompe bewegelijkheid schitter-kleurig,
bruin-goudig allen, met felroode sieringen aan de koppen, 't hoendervolkje, laag
krioelend om z'n majesteitelijke hoogheid.
Dat te schilderen werd 'n onstuimige wensch van den jongen man en nu hij de
loome inertie had afgeschud, ontdekte hij overal nieuwe studie-gegevens: in den
moestuin met z'n zachte groenen en gelen, waarboven als houtwerk van 'n klein,
onttakeld tentenkamp de saam-gevoegde takken voor de peulvruchten staakten en 'n
schuurtje, verzakt van bouwvalligheid aan den slootkant, waarover geknotte wilgen
zwaarmoedig te treuren stonden.
Ja de schoonheid was hier voor 't grijpen om zoo te zeggen. Hij hoefde z'n
schildergerei maar in den tuin te zetten en 't was 'n openlucht-atelier met sujetten te
kust en te keur!
En 't zou aan hèm niet liggen, hij zou van de gelegenheid profiteeren.
Enthousiast kwam hij met plannen bij z'n oom, die zou wel voor modellen kunnen
zorgen: 'n vrouwtje of 'n meisje wou-d-ie schilderen in den moestuin en 'n ouwen
man tusschen de kippen.... D'r waren toch allicht menschen in 't dorp, die voor 'n
klein weekgeldje zouden willen poseeren niet? Als de pastoor maar adressen wou
geven, hij zou d'r wel op-uitgaan van avond nog.... David had 'n rustig hoekje ontdekt,
waar hij uit z'n dierbare klassieken van oude wijsheid en schoonheid kon genieten,
'n dicht begroeid prieeltje achter in den tuin, waar je 't uitzicht had over 't vrije veld.
De pastoor, tevreden over de plannen van z'n gasten, blij, dat ze zich zelf te
amuseeren wisten, vond alles goed. Maar modellen, ja jongen, dat zou nog zoo
makkelijk niet gaan.... In dezen tijd, alle hens was aan 't werk, en of ze er aan zouden
willen om te poseeren.... vrouw Van Veur misschien? Hij moest 't maar 'ns bij haar
probeeren. Voor geld en goeie woorden dee je veel....
En terugwandelend tusschen z'n neven sprak hij over 't leven op 't dorp. Je moest
je eigen weten bezig te houden. D'r waren nou eenmaal geen schouwburgen en geen
tingeltangels en geen cafés. Je moest je genoegens in huis zoeken en in de natuur en
je werd er niet minder door, waarachtig niet.
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Je zieleleven verdiepte zich, of je gemoed ontvankelijker werd voor mooie zachte
gewaarwordingen, of je tot 'n beter besef kwam van de kleinere weldaden van God,
scheen 't wel. En als je eenmaal gekomen was onder de bekoring van dat eenvoudige
leven, kon je in de stad niet meer aarden, voelde je jezelf niet meer opgewassen tegen
't drukke, gecompliceerde leven daar met al z'n ontaardingen. En wat je op 'n dorp
miste aan comfort - maar och dat gemis
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was eigenlijk zoo denkbeeldig - kreeg je dubbel en dwars vergoed door vrijheid en
rust.
Met 'n vaderlijke, zacht-overredende stem liep de geestelijke te beweren, de handen
op den rug in-een, 't hoofd naar den grond gewend. Kalm en zonder pathos maar met
makkelijk te begrijpen opzet, praatte hij door over de gevaren van 't groote stadsleven
met de velerlei verleiding voor jongelui en den steun, die de godsdienst gaf in dien
strijd....
Uit den licht- en weeldevollen tuin kwamen ze terug in de tot nuchterheid
versoberdgemeubelde woonkamer met de grauw-bruine behangsel-velden en de
plompe, mahoniemeubelen, 't zwarte stoelentrijp groen verschoten, de kleur der
gordijnen verworden tot 'n gore vaalheid.
Martha, de tweede meid, was er bezig de tafel te dekken, 't onvriendelijke vertrek
vullend met haar bewegelijke, huismoederlijkbedrijvige doening. De drie groote
mannen stonden er, onhandig in den weg, om heen.
‘We gaan nog maar zoolang naar buiten Martha’, zei goedig de geestelijke, ‘en
breng ons maar 't een en ander. Wat willen jullie? Limonade of sherry met spuitwater?
De buffetten zijn wel voorzien’. In de schaduw van 'n ouden beuk doken ze neer,
prettig in rieten tuinstoelen. Maar toen de oom hen een oogenblik alleen liet, moest
Jaap toch even zeggen:
‘Ik geloof, m'n waarde, dat we daar juist 'n keurig sermoentje te slikken hebben
gekregen’.
‘Och’, deed David onverschillig, ‘wie den schoen past, trekke 'm aan’.
‘Heel juist; en....?’
‘Ik wil maar zeggen, dat ik er me niets van aan te trekken heb’.
‘Nee’, zei Jaap scherp, ‘jij behoort meer tot de menschen, die voor aan in den
tempel staan en op hun borst kloppen en zeggen: Heere, Heere ik dank U.... en de
rest’.

III.
Jaap had zich des anderen daags vroeg laten wekken. Hij wilde 'ns laten zien, dat
stedelingen ook wel vroeg hun bed uit kunnen, had-ie tegen Martha gesnoefd, ze
mocht 'm gerust om zes uur kloppen. Hij was nou eenmaal op 'n dorp, hij zou de
dorpsche gewoonten naleven ook. Jawel, lachte Martha, ze geloofde 'm best, in den
eersten ijver ging alles goed, maar later.... En nadat ze gezamenlijk hun avondgebed
gebeden hadden in de duistere kerk - de pastoor voorbiddend met z'n kalme stem en
als 'n verward, brommerig gerucht na hem, 't luid gebed-prevelen der neven en van
de twee meiden - en ze beiden, Jaap en David, 'n koperen blaker hadden gekregen
met 'n nieuwe kaars, waren ze, nog grapjes makend, de trap opgeklommen en gegaan
in hun ruime koele kamer.
't Was 'n heerlijke avond geweest, overweldigend van sereene rust. Ze hadden
maar wat stil met weinig gepraat gezeten in den geheimzinnigen omstand van den
tuin op 'n plek, waarover de hemel zich zoo majesteitelijk welfde met het rijk
geflonker der sterren, als diamant-gruis gestrooid op blauw fluweel. En achter hen,
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nacht-zwart, als versteend tot één massief gevaarte met pijlloos-diepe spelonken en
duistere grotten, donkerde 't hooge hout met de één geworden heesters.
En in 't zachte bed, in de ongewende geuren van de kamer, was spoedig de slaap
over Jaap gekomen, had-ie nog even 't gerinkel van de koperen ketting gehoord, toen
de gang-lamp naar beneden gehaald en uitgeblazen werd, en 't kraken van de trap..
Toen had-ie zich weg voelen drijven geleidelijk, heerlijk in 'n duisteren stroom.
Dien ochtend, gewekt door 'n hard geklop en de brom-stem van de oude Da, lag
Jaap wat na te soezen met zware bekoringen in z'n slaperig hoofd om nog wat te
blijven genieten van z'n bed.
Dat vroeg-opstaan leek 's avonds altijd makkelijker dan 's ochtends; maar hij moest
er uit, moèst tegenover de huisgenooten. En dan, hij wou nog voor de acht-uur-mis
op
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'n model uit gaan. Den vorigen dag was er niet meer van gekomen, de heilige ijver
van den middag tot 'n kalm werkplan verflauwd in den avond. Na tafel hadden ze
hun koffer uitgepakt, hun fietsen geborgen en waren ze rustig in den tuin gaan zitten
in 't prieel, de litterator met de Ilias, de schilder met ‘l'Oeuvre’... en beiden waren
ingedut over de klassieke en de moderne schoonheid. De tragische helden, Hector
en Claude, hadden de dommelige loomheid niet van hun oogleden kunnen weren.
Totdat Martha hen was komen roepen voor de thee....
Met de handen onder 't hoofd lag Jaap 't kalm gebeuren van den eerste retraitedag
te overdenken. Nee, hij had er geen spijt van hier gekomen te zijn. 't Leven had hier
wel charme en heeroom was joviaal en hartelijk.
Hij hoorde de meid de gang overgaan en tikken aan de kamerdeur naast-aan. De
dikke slaapstem van den pastoor antwoordde met 'n kort gegrom, onverstaanbaar;
toen kraakte de trap onder 't gewicht van 't oude, wel-doorvoede vrouwe-lijf, daarna
was 't weer nachtstil in het groote huis.
Maar buiten was 't leven al in de volle ontwaking; de kippen hadden 't druk, tjokten
en kakelden en de vogels hadden melodieuse verhalen. In de kamer naast de zijne
geruchtten nu ook dompe stappen van ongeschoeide voeten op vloerkleed en plensen
van water in 'n kom. De pastoor was op. En 'n oogenblik later plompten,
hard-neergezet, schoenen voor Jaap's deur en riep de heldere stem van Martha: ‘Hier
zijn uw laarzen, meneer’.
Alsof dit hem 'n overwinning hielp behalen op z'n zwakheid, was de schilder nu
met 'n wip uit bed. Hij wierp de balcondeuren open en tuurde naar buiten in den
rijpenden dag.
Onder hem lag de tuin in vol-krachtige rust en als herboren frischheid. Er waren
stille glanzingen in de pure lucht en flonkerend op de van dauw verkwikte gewassen.
Laag gespreid, 'n schuttende overhuiving gelijk tegen het al stoutere zon-gestraal
onder de kobalte luchtwelving sluierde 'n ijle, licht-doorweven damp z'n parel-grijze
waas over tuin en wei. De morgenluwte, door 'n adem zwak koeltje gestuwd, zweefde
aan hem voorbij, z'n slaap-warm hoofd als met zachte, fluweel-koude vingers
omstreelend. En zuivere geuren dreven om de bloemperken, stegen omhoog als gaven
aan den wordenden dag.
De jonge man stond 'n wijle licht ontroerd, stil-bewogen in de harmonische heilige
rust van den ochtend, die hij innerlijk beleefde in 'n reine, bijna kinderlijke devote
stemming.
Ja, dit was anders, oneindig rijker en heerlijker dan z'n dagelijksch ontwaken in 't
muffe kamer-hokje achter z'n atelier, dikwijls laat in den morgen als 'n deel van den
nacht rumoerig was doorgefuifd met een troepje vrienden. Hoe lam-geslagen, met
'n zwaren kop en bonzingen in z'n hersens kon hij zich dan voelen na zoo'n
sjouw-nacht van veel drinken en gezwijn in obscure nachtkroegen. En met berouw
altijd en stellige voornemens, dat dit de allerlaatste maal geweest zou zijn.... Leed
z'n werk niet onder dat wilde geleef? Al meer en meer ging er die eenheid van factuur
aan ontbreken, dat doorwerkte, alleen te bereiken bij liefdevolle overgave en zorgvolle
werk-aandacht. In z'n atelier stapelden zich maar op rake schetsen en vlotte aanzetten,
maar verder kwam hij niet. Telkens kwamen ernstige kunstbroeders met verwijten:
‘Maak nou toch 'ns wat af, God-dorie....’ Nee 't liep spaak met 'm op die manier, 't
ging verkeerd. Och, hij was dat leven al zoo lang beu, had er allang geen aardigheid
meer aan, maar hoe ging 't? 'n Paar weken van ingespannen arbeid, 's avonds thuis
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lezend of bij de enkele families, die hij bezocht, musiceerende, maar meest thuis
toch, totdat de avond-eenzaamheid van z'n atelier hem benauwde, hem de straat
opdreef.... Bij de families kon je toch niet telkens en telkens weer komen.... En
gefascineerd door 't ge-
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schitter van lokkende, gezelligheid-belovende cafés, die van hun stralend innerlijk
blankgouden gloed plensten in de duistere nachtstraten, zocht hij z'n club weer op,
waar z'n verschijnen met groot gejuich begroet werd. Men kende dat nu al van hem:
hij had z'n moreelen kater glansrijk overwonnen, hij was weer genezen en die
overwinning moest gevierd worden.... O, hij kende z'n zwakheid en z'n noodlot. 't
Beste zou eigenlijk zijn, als-ie buiten ging wonen ergens op 'n heidorp, vergeten als
'n kluizenaar, alleen levend voor z'n werk. Was de geest niet 't vruchtbaarst in de
eenzaamheid?
Hij moest toch even glimlachen om z'n overdenking. De eerste dag van de retraite
had wel vrucht gedragen, hij was wel spoedig bekeerd. Ja de bekeering was niet
moeilijk, maar de volharding....
Toen hij beneden kwam, ontmoette hij in de gang Martha, die hem 'n complimentje
maakte over z'n vroeg-opstaan.
Ze was 'n Texelsche en sprak 't aardige accent van dat eiland; 'n ranke, stevige
meid met om haar achterhoofd, kostbaar 't gouden oorijzer, waarover van fijn als
broos kantwerk, de kap strakte, die haar regelmatig, blank gezichtje 'n sobere, statige
voornaamheid gaf.
Ze deed 't lichte huiswerk en zorgde voor de sacristie, 'n vrouw van educatie naast
de dom-slovende Da.
Ziende, dat Jaap uit zou gaan, kwam ze aandragen met 'n glas melk en 'n paar
gesmeerde beschuiten.
Er werd laat ontbeten, na de mis eerst, vertelde ze, maar 't was heel verkeerd om
zoo nuchter de deur uit te gaan.
Die kleine zorg was voor den jongen man van 'n groote bekoorlijkheid, weinig
verwend als-t-ie was in z'n eenzaam leven-op-kamers, waar alles geld kostte.
Vriendelijk, haar gemoedelijk op den schouder kloppend, zeide-d-ie z'n
dankbaarheid en doorpratend, dat dàt wel de grootste ontbering was voor 'n jongen
alleen-wonenden man, die lieve vrouwelijke zorg te moeten missen, welke je met 'n
innige teederheid omgaf en door niets, niets te vervangen was.
Martha begreep. Meneer moest ook maar gauw trouwen; 't is immers niet goed,
dat de mensch alleen zij.
‘'n Kunstenaar moet niet trouwen, meisje’.
‘Kom, kom’, lachte ze, ‘als de ware zich maar op-doet’.
‘Waarachtig ik meen 't’, zei Jaap, met 'n glimlach, ‘'n artist moet leven voor z'n
werk. Trouwt-ie, dan verwaarloost-ie òf z'n vrouw òf z'n werk’.
‘'t Zal wel zoo'n vaart niet loopen’, spotte Martha en schudde 't goud-gehelmde
kopje. ‘We spreken elkaar nog wel nader,’ schalkte ze, terwijl ze hem uitliet.
Jaap gevoelde 'n groote blijheid in zich, zooals hij zich uit z'n jongensjaren herinnerde
van vacantie-dagen, 'n onbezorgde genoegelijkheid. Hij stapte voort met z'n
krachtigen, lenigen stap, diep ademend in de zuivere, frissche lucht.
De wereld lag zoo stil en grootsch in wijde verten om hem open onder de
hoog-hooge hemel-koepeling en stralend van nog ingehouden jubel, die losbreken
zou als 't feest van den rijpen zomer-dag hevig-uitbundig, vurig-schitterend over de
aarde zou staan, alles verheerlijkend met z'n licht en glanzen.
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Daar, opeens, begon de kerkklok den Angelus te luiden, sprenkelend z'n klanken
in 't wijde rondom, drie maal z'n drie galmende kleppingen herhalend met vrome,
metale stem. En toen de laatste galm verstorven was, sloot de stilte weer gaaf over
dorp en wei, maar leek verinnigd als in contemplatie.
Den schilder had dit 'n reine, tot godsvrucht-stemmende emotie gegeven en hij
trachtte zich de groetenis uit z'n kinderjaren te herinneren, maar hij bracht 't niet
verder dan de eerste strofe en toen ging-ie denken aan Martha als aan 'n lieve,
toegewijde vrouw.
Van Veur woonde in 't andere eind van
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't dorp. 't Was er armoe troef, had de pastoor verteld. De man paste niet te best op,
liever lui dan moe. God bidden om werk en Onze-lieve-Heer danken als-t-ie 't niet
kreeg. 'n Ruwe vent maar och, met 'n goed fond wel, als-t-ie den borrel maar laten
wou. Met visschen en stroopen scharrelde hij zoo wat z'n kostje op. En de vrouw....
ja, hij kon er niet veel van zeggen; 't stelletje was aan elkaar gewaagd. Jaap moest
zelf maar 'ns gaan kijken. Allicht zou ze wel 'n paar kwartjes met poseeren willen
verdienen. 't Geld viel er meest op 'n gloeiende plaat..
Er gingen nog maar weinig menschen in de dorpstraat; ze liepen er rustig en zonder
haast, voor alle dingen ruim hun tijd nemend. Als 'n ouden bekende groetten ze den
jongen man met 'n vriendelijk ‘morrege’ en hij terug, maar waar er soms twee te
praten stonden, ging na z'n passeeren 't gesprek over in nieuwsgierig gesmoes: ‘O,
zoo, was-t-ie bij de pastoor gelogeerd, zoo-zoo. Nou....’
En dan volgden beschouwingen.
In 'n armoedig zijstraatje, slecht geplaveid met verweerde huisjes aan weerszij,
vond Jaap gemakkelijk 't huisje waar Van Veur woonde, 'n bouwvallig krotje, laag
en verzakt hangend tusschen de andere woninkjes, die het leken te ondersteunen als
sterkeren 'n uitgeputte.
Hij klopte. De bovendeur werd geopend en 'n stevig wijf, haveloos in de kleeren,
zuigeling op den arm, keek 'm wantrouwig aan.
‘Ben ik hier bij Van Veur’, vroeg Jaap vriendelijk.
Ze knikte van ja, de mond half-open van verbazing en verwachting; bleef 'm sluw
aankijken.
‘Nou kijk's, vrouw Van Veur’, begon Jaap, zoo gemoedelijk mogelijk, voelend
de moeilijkheid om haar in enkele woorden uit te leggen, wat-ie eigenlijk precies
van haar wou, ‘de pastoor heeft me naar je toe gestuurd en ik kwam 'ns vragen of je
misschien 'n paar kwartjes zou willen verdienen’.
't Wantrouwen bleef in de donkere oogen van de vrouw, die 'm van top tot teen
opnamen.
‘'t Ligt er an’, zei ze stug.
De jonge man raakte 'n beetje uit 't veld door de onverwachte stuurschheid van de
vrouw, maar hij bleef vriendelijk, bang haar anders af te schrikken.
‘Kom dan om negen uur aan de pastorie, als je wil’.
‘Wat te doen?’ wou ze brutaal-onverschillig weten.
‘Ik wil je uitschilderen, jou en je kind’.
't Stroeve gezicht plooide zich plots in 'n schellen lach.
‘Me uitschilderen!’ Ze lachte aldoor, schok-schouderend, met luiden gieren van
lol. 't Wichtje op d'r arm schudde op en neer, schurend tegen haar vuile jak.
Jaap verloor z'n geduld. D'r was met dat mensch niks aan te vangen.
‘Nou wat bliksem’, kregelde hij, ‘mot je daar nou zoo idioot om staan lachen?’
Uit de nabije huisjes waren wat kinderen gekomen en 'n vrouwehoofd gluurde
nieuwsgierig voor 'n venstertje aan de overzij van 't armelijke straatje. De kinderen
stonden in 'n kringetje om hem heen, havelooze kleinen met ongewasschen of alweer
vuile, snoetjes en ongekamde haren, die oppiekten in geel-vlassige, kleffe bundeltjes.
De jonge man wendde zich geergerd 'n weinig af. Kon dat mensch 'm niet
fatsoenlijk te woord staan? Nooit van z'n leven had-ie zoo iets onbeschaafds en stoms
ontmoet. Als ze niet zoo eeuwig mooi was geweest met d'r donkeren, hoekigen kop
en dat bruinviolette jak, - 'n wonder-rijpe kleur - en dat aardige vlaskopje in z'n
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smoezelig hemdje tegen haar aangevleid - verrukkelijk mooi was zoo'n moeder en
kind - had ze voor zijn part naar de weerlicht kunnen loopen.
Toen begon hij z'n boosheid te luchten tegen de kinderen, die als in bewondering
hem stonden aan te gapen, zwijgend en ernstig. ‘Wel engeltjes, wat motten jullie?’
vroeg hij smalend. ‘Ga naar je moeder en vraag om 'n boterham, gauw’.
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Of ze 'm niet begrepen, als had-ie in vreemde taal gesproken, bleven ze maar staan,
al maar toekijkend.
In enkele deuren stonden nu ook vrouwen in uitkijk, bijna allen zwanger of met
'n zuigeling op den arm.
‘Kom’, begon Jaap weer, stroef nu tegen vrouw Van Veur, ‘als je wat bekomen
bent van je lachen, zullen we verder praten’. En hij legde haar nog 'ns kalm uit, wat-ie
eigenlijk van haar verlangde. Zwaar werk was 't allerminst en hij zou haar goed
betalen.
Nou ze wou 't dan wel doen, zei ze tenslotte overwonnen, als d'r man 't goed vond
tenminste, maar dat zou wel.
‘Om negen uur dan en niet later’, waarschuwde hij nog.
Ja, hij kon d'r op rekenen.
'n Jonge, afgesloofde moeder was genaderd, nieuwsgieriger, brutaler dan de
anderen.
Vrouw Van Veur schoot weer in haar lach. ‘Bet, ik kom op 'n plaatje. Die m'heer
wil me op 'n plaatje hebben’, vertelde ze gillerig.
En nu familiaar met Jaap: ‘Mot je haar niet 'ns uitportretteeren?’
‘Ken je denken’, zei Bet, ‘'n mooi gezicht voor 'n kapotte ruit’.
Maar de schilder, beducht voor 'n algemeen gesprek, haastte zich mopperend weg.
Allemachtig wat 'n fijn zooitje was dat bij elkaar. De pastoor had 'm wel 'n lief
adres opgegeven. Nou stonden de wijven natuurlijk achter z'n rug over 'm te smoezen.
Hoorde hij daar niet, dat ze hem nariepen? Ja, stikken jullie maar. 'n Pracht stelletje
dames! Toch zou 't jammer zijn als ze geen woord hield, ze was 'n prachtig model,
maar 't zou 'm verwonderen als ze kwam. Erg vertrouwen deed-ie ze niet.
't Was half acht eerst. De tijd leek in den morgen wel langzamer te gaan dan op
den vollen dag. Hij zou nog maar 'ns op z'n dooie gemak wat rond-wandelen.
Misschien vond-ie nog wel 'n mooi motief ergens in 't dorp, of was er 'n oud geveltje
of 'n mooi brokje architectuur.
Maar hij vond niets. De dorpsstraat vormde 'n lange strekking van keurig-zindelijke,
nieuwachtige huisjes, aan weerszij, eenvormig en saai. Vele waren tot winkeltjes
ingericht, winkeltjes van alles en nog wat. Halverwege de straat, midden in de kom,
stond 't raadhuis, oud maar stijlloos en slecht in de verf.
'n Politie-man, stoere, rood-harige kerel met 'n bonkigen, rooden kop, de vale
uniform-voor-weer-en-wind slobberig om z'n pezig lichaam, hield 'n praatje met den
baas uit 't café, die stond op z'n stoep onder 't als 'n stijf vaantje uitstekend
uithangbord, beschilderd met 'n logge krijterig-witte zwaan op zwarte golven. Toen
Jaap voorbij kwam, groetten beiden, joviaal als oude kennissen. En voor den
manifacuur-winkel, die groot was met dubbele ramen, als 'n ouderwetsch
stads-winkelhuis, was 'n kittig juffie bezig rollen baai op 'n krukje te stapelen. Ze
zag er steedsch uit, 'n slank figuurtje in 'n witte katoenen bloeze en 'n hooge linnen
boord, die haar nauw om den hals wrong. Haar haar was met zwier opgemaakt en
ze bewoog zich met elegante wendingen van haar lichaam.
De ouwe mensch schoot plots in Jaap wakker. Dat leek waarachtig wel 'n aardig
zusje, geloofde hij.
Hij nam z'n hoed af, bleef voor haar staan, klaar voor 'n flrt.
‘Wel, u is al vroeg in de weer, juffrouw’, probeerde hij allerzoetsappigst 'n praatje.
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Maar zij snibbig terug: ‘Vin u meneer?’ En ze stapelde ijverig verder. Jaap zag,
dat haar gezichtje eigenlijk heelemaal niet mooi was, 'n breed wip-neusje boven 'n
zinnelijken mond en kattige oogen.
'n Wreede lust bekroop hem om 'n beetje met haar te spotten.
‘Dat vind ik niet alleen’, vervolgde hij, ‘maar ik heb er zelfs 'n diepen eerbied
voor’.
Doch 't meisje liet geen loopje met zich nemen door 'n overmoedigen stadschen
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meneer. Ze draaide zich zoo nijdig om, dat de schaar, hangend aan 'n band naast haar
zijde, 'n wapentje gelijk, met 'n wijden boog om haar heen zwaaide. En verdween in
den winkel.
‘Adieu, mignonne’, hoonde hij haar na en met 'n heimelijke ondeugende pret ging
hij verder. Hij dacht aan David. Dat was nou net 'n vent voor 'n vrijage met zoo'n
juffie. Hij zou 'm 'ns lekker maken, hem 'ns op ze afsturen. Zoo'n boekenwurm
was-t-ie niet of hij maakte wel graag 'n verovering. En dit was nu juist 'n vesting om
door 'n klassieken stormloop genomen te worden.
Maar terugwandelend, kerkwaarts, herinnerde hij zich z'n devote ochtend-stemming
en verwonderde zich erover hoe snel die verdwenen was bij de aanraking met 't
banale leven en hoe z'n gedachten nu behagen konden scheppen in 't
laag-bij-de-grondsche en grof-zinnelijke: 'n vrijerijtje met 'n winkeljuffie.
Langzamerhand begon de straat verlevendigd te worden door kerkgangers, vrouwen
meest, die doken uit de lage huisjes op uit 't koele, licht-duistere binnen, stil en rustig
en verschenen opeens zon-overplenst op 't stoepje in de stralende helderheid van
haar propere kleeren.
Waggel-gangig, als in 't loopen gehinderd door den zwaren rokken-omhang,
stevenden ze de dorpsstraat of en de schaduw-volle laan in, waar de felheid van
mutsjes-wit en jakken-blauw plots verstild en verinnigd werd en blanke kleurtjes
plekten tegen den diep-blauw-groenen omstand der allee.
'n Zijweg af kwam boer Hendriks in z'n eentje aangestapt. Jaap wachtte en samen
wandelde ze op.
‘Al vroeg aan den wandel’, zei de boer met 'n zweem van spot.
En de schilder dat merkend, hield zich goed met 'n kalm-verbaasd gezicht: ‘Wat
noem u vroeg? Ik was om vijf uur al op’, loog hij. De ander verwonderd: ‘Nou da's
knap. In de stad zal 't wel 'ns 'n uurtje later worden, denk ik’.
En zoo praatten ze wat over opstaan, totdat Jaap z'n wedervaren met vrouw Van
Veur geïllustreerd ging verhalen en informeerde naar de betrouwbaarheid van die
dame.
‘Nou ik ken je niet veel hoop geven. 't Is 'n mooi soort. Ze zal je wel stilletjes laten
wachten’. Boer Hendriks lachte z'n zwaren lach, alsof de schilder op 'n leuke manier
was beet genomen.
Dit hinderde den jongen man buitengemeen, maar hij bedwong zich, liet niets van
z'n wrevel blijken.
‘Zoo, zoudt u dat denken?’ vroeg hij, den nadruk leggend op u om te toonen, dat
't familiaire je hem niet aanstond.
Maar de boer merkte die bedoeling niet, ging vaderlijk-beschermend door. Als-t-ie
in de war zat, moest-ie maar naar hem toe komen, op Bouwlust, de tweede boerderij
aan z'n rechter hand. Hij wist wel 'n andere vrouw voor hem, 'n door-en-door
fatsoenlijke weduw-vrouw met drie kinderen.... als-t-ie tenminste 'n vrouw most
hebben. Ze had al 'ns gezeten voor 'n Engelsche juffrouw, die bij den burgemeester
gelogeerd was geweest.... Prachtig had die ze genomen, terwijl ze koffie zat te malen,
ja.... 't Was effetief mooi en zoo duidelijk, alles d'r mooi op: de tafel en d'r klompen
en den koffiemolen.... En dan had je nog den ouwen Hannes, dien had de juffrouw
wel vier keer uitgeschilderd....
Jaap uit den brand, beloofde te komen, alweer verzoend met de onbehouwen manier
van doen en spreken van Hendriks. Ze waren intusschen de kerk genaderd.
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Op 't voorpleintje stonden bij kleine groepjes van drie en vier enkele boeren te
praten onder 't nog even sigaartje uitrooken, 'n zwart-bruin vellig stompje tusschen
de tanden geknauwd. Dat waren de gegoeden, die op 'n werkdag er wel uit konden
breken voor 'n half-uurtje-naar-de-mis en oude mannen, die rentenierden of niet meer
werken konden. Ze stonden daar in kalm geredeneer, ook bij nadrukkelijke betogen,
hun dage-
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lijksch ochtend-praatje te houden, terwijl de vrouwen, zediglijk langs hen gaande
met korten groet de kerk intraden.
Boer Hendriks voegde zich bij 'n drietal, maar de jonge man had geen lust deel te
nemen aan gesprekken, die hem niet interesseerden, of den kring zijner dorpskennissen
uit te breiden, en ofschoon 't nog veel voor achten was, ging ook hij de kerk binnen.
't Was 'n vriendelijk-licht, klein godshuis met gepleisterde wanden en sober van
versiering. Door de hooge boogvensters met bleek-groene ruiten, zeeg het dag-licht
ontdaan van schittering rustig uit over de gewijde ruimte, over de banken met hooge
tusschenschotten, die 't heele schip vulden in saaie regelmaat achter-elkaar als
lang-werpige open bakken, waarin hier-en-daar al menschjes gesloten waren.
Achter-boven het altaar waren drie hooge vensters met gebrand-schilderd glas,
voorstellende gebeurtenissen uit Christus' leven, die zon-beschenen, als groote
transparanten hun hel-rooden en blauwen deden gloeien in uitbundige kleur-praling.
En stil en eenzaam als 'n zwevende vonk gloeide boven de communie-bank 't
godslamp-lichtje in 'n kelkje van wijn-rood glas.
De schilder koos zich 'n plaatsje middenin en wachtend bekeek hij met de
vrijpostigheid van 'n vreemdeling de binnenkomenden, hun vreemde, on-schoone
gezichten en houterige manieren.
Langzamerhand begon 't kerkje zich te vullen, en de eerbiedvolle godshuis-stilte
werd verdreven door 't voeten-geschuifel en 't kuchen der binnen-tredenden, rauw
geresoneerd onder het violet-witte verwulfsel.
In 't kerkportaal rumoerde 't klets-kletteren van veel klompen, daarna dof-stapten
kousen-voeten de kerk binnen. 't Waren de schoolkinderen, die onder leiding van
den onderwijzer mis kwamen hooren.
Eindelijk leek de stroom van kerk-gaanden wel opgehouden. De stemmende stilte
vloeide weer samen, sloot weer gaaf over de knielende menigte, die, in wachten,
reeds te bidden was aangevangen. Ook de ouwe Da en Martha zag Jaap zitten heel
in de voorste bank op den hoek, maar David was nog niet aanwezig.
Zou de geleerde zich verslapen hebben? begon de schilder zich af te vragen met
'n heimlijke hoop, dat 't zóó wezen zou. Had-ie waarachtig z'n bed niet uitgekund?
Als 't 'ns waar was, wat zou-d-ie 'm den wind van voren geven, wat zouden ze 'm
genoegelijk er tusschen nemen, hij en de pastoor en Martha. Hij moest maar 'ns flink
geplaagd worden, die professor met z'n kakkie en z'n zwaarwichtig gedoe. Was dat
'n jonge vent? Stijfvol met principes zat-ie: dit was niet behoorlijk en dat was niet
hygiënisch en dat was niet beschaafd. Hij kon naar de weerlicht loopen met z'n
correctheid en hij, Jaap, mocht 'n boon zijn als neef David de kat niet in 't donker
kneep....
Op eens werd z'n denken afgeleid door juist-binnen-komenden: twee dames en
een oude heer. De dames leken jeugdig nog en waren beide smaakvol-eenvoudig
gekleed, de meneer had iets fattigs, onaangenaam bij z'n leeftijd. De grijze haren,
die al spaarzaam begonnen te worden glansden aan weerszijden van de onberispelijk
getrokken scheiding. Hij droeg 'n grijs-flanellen pak en bruine schoenen. Met
voornamen trots liep hij achter de meisjes aan, neerblikkend door z'n goud-omranden
knijp-bril op de eenvoudige lieden, die geknield zaten in de banken. Hij was 'n aan
de dorpsche omgeving vervreemd type, leek er verdwaald uit 'n mondain milieu.
Bij 't vluchtig opnemen, dat mogelijk was, geloofde de schilder echter in de
eerst-gaande der meisjes 'n schoonheid te ontdekken. Hij zag van 't profiel den fijnen,
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licht-gebogen neus, de sierlijk getrokken wenkbrauw boven 't donker groot-open
oog, de blanke wang, waarvan de zachte welving verliep onder 'n weelde van glanzend
zwart haar. De andere, magerder, hoekiger, asch-blond, van 'n coquette elegance leek
ouder, minder voor-
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naam, van 'n verdeftigde klein-burgerlijkheid. Zij hadden hun plaatsen in de voorste
banken en zoo achter hun ruggen, gebogen in knieling, begon Jaap z'n gissingen en
combinaties.... Totdat de sacristie-deur open klakte en de pastoor voor-afgegaan door
twee misdienaartjes 't altaar betrad. Tegelijk kwam David binnen, jachtig, met dikke
slaap-oogen en haren, die nog glommen van nat.
De mis begon.
In de door geloovende vroomheid verplechtigde stilte, waarin alleen nu-en-dan 't
schriele, droge geluid van 'n kuch opsteeg, klonk de klare stem des pastoors sprekend
de latijnsche, heilige woorden, gingen z'n blanke gebaren hoog over den donkeren
menschen-drom verzonken in eigen biddend gedachte-leven.
Jaap drukte de handen voor de oogen, wilde nu uit z'n hoofd wegdringen 't al te
wereldsche denken en de beuzelarijen, die z'n gebed-aandacht vertroebelden, maar
hij voelde z'n bidden koud en droog, niet te door-gloeien met 'n hoog-heilige liefde
tot God in 'n losmaking van 't aardsche; z'n devote morgenstemming verarmd tot een
plicht-geweten gebed-prevelen, waarin zich telkens voorstellingen drongen uit het
kortelings beleefde. En hij herinnerde zich bizonderheden, die eerst niet zoo veel
indruk op hem gemaakt hadden: de verschriktopen oogen van 't kindje van vrouw
van Veur en de afgezakte kousjes van 'n klein meisje, dat hem aangegaapt had.
Zoo werd de strijd tusschen z'n beter willen en 't makkelijk afglijden naar de
verstrooiing tot bidden.
Na de mis was hij vlug de kerk uitgewipt voor de anderen, stond nu terzijde op het
pleintje te wachten.
David, omstoet door kinderen, die allen met haast zich wrongen naar buiten door
de kerkpoort, kwam gehinderd door hun gedrang, terugdringend met nijdig vermaan,
de hardsteenen treden afgedaald.
Terstond na de eerste begroeting kwam de professor geheimzinnig los: ‘Heb je
gezien in de kerk?’
‘Gezien? Wat gezien?’ hield de ander zich van den domme.
‘Die twee dames’.
‘Nou, wat zou dat?’
‘Maar dat is prima. Die zou je hier niet verwacht hebben op zoo'n dorp’.
‘Kom, kom’, hield de schilder zich leuk. ‘Je doet als 'n eerste jaars. Verliefd als-t-ie
'n vrouwerok ziet’.
‘Dat is onzin....’ David raakte al 'n beetje boos. ‘D'r moet nog al wat gebeuren
voor ik verliefd ben, groote goden! Ik denk, dat jij je in dat opzicht meer te verwijten
heb dan ik’.
‘Mogelijk, maar dan kan je tijd nog komen. Denk maar 'ns aan je naamgenoot, de
koninklijke psalmist’, spotte Jaap.
Toen kwamen ze de kerk uit, de twee jonge vrouwen, en de fatterige ouwe heer,
en de boeren, die met nieuw sigaartje hun ochtendpraatje vervolgden en besloten,
groetten allen met eerbiedig pet afnemen.
‘Heb ik te veel gezegd?’ fluister-vroeg David.
De schilder, onverschillig, oogde hen na, terwijl ze gedrieen, druk pratend, den
weg naar 't dorp insloegen; maar toen ze verdwenen waren in de schaduw-duistere
allée, stapte hij op Hendriks af, brutaal.
‘Wie zijn dat?’
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‘Da's de notaris met z'n huishoudster en z'n aanstaande schoondochter’, zei de
boer dadelijk tot uitleg bereid als 'n gids voor stadsbizonderheden. De knapste van
de twee, dat was 't meisje van den zoon en ze woonden op 'n buiten even voorbij zijn
boerderij.
‘Geen spek voor je bekje man’, hoonde de schilder David.
‘Ja de kans is verkeken, heeren’, zwaar lachte de boer.
‘Je zal er anders mee gestraft worden’, grappigde de litterator.
‘'t Is 'n klassieke schoonheid’, oordeelde hij gewichtig.
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En ze gingen de pastorie binnen.
In de poover-gemeubelde huiskamer leek de wel-voorziene ontbijt-tafel van 'n
feestelijke weelde. Midden op 't blanke tafelvlak stond 'n schaal met broodjes, geurig
en kruimig van verschheid en 'n aangesneden ham, 'n overvloed van fijn roze en wit
vleesch biedend in de donker-bruine, taaie omhuiding prijkte op 't buffet, waar ook
vruchten stonden en 't theegerei.
De pastoor kwam binnen, vriendelijk ‘goeie morgen’ wenschend met uitsteken
van beide handen naar de neven.
Ze zetten zich aan 't ontbijt en 'n knusse gezelligheid spande zich tusschen de
hoofden van die eenzaam-levende mannen, 'n opgewekte kout met grapjes en goedige
plagerijen.
David moest thee schenken en Jaap sneed de ham.
‘Wel ja, mishandel jij de ham maar’, had de pastoor toestemming gegeven aan
den schilder, die zich verdienstelijk maken wou en de litterator van den weerom-stuit,
had den trekpot gegrepen.
‘Je kan 't toch niet zonder morsen’.
‘Daar mot je 'ns op letten’, verweerde David zich.
‘Ik hoop, dat-ie beter thee kan schenken, dan opstaan’, plaagde de schilder; de
snede van 't mes keurend.
‘Je bent toch niet te laat gekomen?’ vroeg de geestelijke gemaakt streng.
‘Nou 't was op 't kantje’.
‘Klikspaan!’ viel de ander uit. ‘Je heb nou praats, omdat je toevallig 'ns wat vroeger
was dan ik’.
‘Hoho’. En de schilder aan 't opsnijden over wat-ie dien morgen al gedaan had.
Daarna, ongemerkt, wist-ie 't gesprek te brengen op den notaris, schijnbaar
onverschillig, informeerend naar de familierelaties, maar David werd doods-benauwd,
dat z'n belangstelling in de mooie schoondochter 'n aanleiding zou worden tot
eindeloos geplaag.
De pastoor vertelde. De notaris was weduwnaar, had een zoon, 'n goeierd maar
dom, heel dom, die probeerde burgemeester te worden ergens op 'n klein plaatsje.
Dat zou wel lukken met hard studeeren. Je hoefde dus niet te vragen.... bijna te stom
voor dorpsburgemeester! Maar één ding hielp, hij was schatrijk, nu al door z'n moeders
erfdeel en zou nog heel veel rijker worden als z'n vader kwam te sterven. Z'n meisje
was van verarmden adel, die al de ellende van stand-ophouden en groot doen bij 'n
leege beurs kende. 't Was 'n heel aardig, zeer ontwikkeld meisje, veel te goed voor
dien botterik, wiens eenige liefhebberij was postzegels-verzamelen en daar groote
sommen aan besteden dorst. Maar, nietwaar, 't geld dat krom is....
De schilder trommelde nadenkend met z'n vingers op tafel.
‘Misschien houdt ze toch van hem’, veronderstelde de geleerde.
‘Liefde is blind. Je kan zulke combinaties niet verklaren’.
‘We willen 't hopen’, zei de geestelijke.
‘Misschien is ze zelf ook dom, zit de ontwikkeling er maar als 'n heel dun laagje
vernis boven op’, veronderstelde eindelijk Jaap. ‘Ze is zoo mooi als wijlen Juno, niet
waar David, jij vind haar immers 'n klassieke schoonheid? En de natuur verspilt
zelden haar gaven aan één. Maar als ze niet dom is en dien ezelachtigen
aspirantburgemeester alleen om z'n vervloekte centen trouwt, dan....’
Hij aarzelde.
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‘'t Zou zonde wezen van zoo'n meisje’, vulde David aan.
Maar Jaap sloeg met z'n vuist op tafel, dat de bordjes trilden en de kopjes op de
schoteltjes als nerveus tinkelden.
‘Zonde’, riep hij, ‘zonde? Doodzonde verdomme, 'n overgeefelijke doodzonde....
Wat zeg u pastoor?’
‘Dat je niet zoo ruw moet zijn’.
(Wordt vervolgd.)
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De giftmengers,
door G.L.P. van den Hoek.
Dien morgen in de grauwste vroegte porde de goedwillige kuiper weer zoo ijsbaarlijk
forsch.
Niet dat 't Dikke Akke zelf van streek bracht.... zij zou al d'er leven van zoo mal
'n ontdaanheid niets weten; zij zwenkte wakker, zuiver gelijkmatig en uiterst kalm,
schier statig. Dan lag ze op het eigen oogenblik al nuchter en wel, terdege bedacht
op al wat geschieden mocht, en oorzakelijk afleidend uit het geringe, bouwde ze zoo
inderhaast vast het schema der bezigheden. Maar dan geraakte ze ook in minder dan
geen tijd zoo vol overdenking, dat 't al om en door liep.
't Was Akke dus glad eender alles, wanneer de kuiper maar niet dóór de ruitjes
kwam, d'een of d'ander tijd en daar had ze dan enkeld ook wel 'es een zwaar hoofd
in. Maar daarom kon je tegen den kuiper geen grooten mond opscheuren; 't was
goedelijk genoeg van 'em, dat ie het dee, hij mocht er dan toch langs moeten, 't ging
ook heelendal zonder redenatie; dat zou Liekele ook maar 'es bedenken.
Maar Liekele naast haar, die anders al zoo schichtig ontwaakte, had 't ondertusschen
nou dan compleet op de heupen, of 'em nóg zoo wat ergs overkwam. Dat
jongejuffershondje viel het altijd op het onverwachtst te midden zijner vreedzaamheid,
opzettelijk naargeestig zoo 't scheen, dan was 't of zijn hoofd zwikte, de kramp schoot
in zijn keel en de slaap joepte vort, of ie d'r wezen moest, zoog hem kil gelijk een
tochtscheut door zijn akelig verbouwereerd brein.... Tot gaandeweg dat stuipje weer
bijtrok in den koelen klop binnen zijn machtige borstkas; hij zuiverde bibberzuchtend
den verschrokken adem, hij smakte herhaaldelijk klapluide en herlegde zich dan tot
den korten slaap.
Toen was daarbuiten waarlijk de kuiper weer, die soezend zangerig waarschuwde:
....‘Bij zessen al, buuvre!’....
‘Aah..k..llungel..!’ grommelde innig haar oudste jongen onder dek, die stiekum
en roerloos den slaap was uitgegleden. En zijn broer in dezelfde bedsponde
lamenteerde triestig den kuiper na en kwam alzoo de narigheid nog aangedikt
veraanschouwelijken, dan ruimden beiden rochelend hun keel.... ze hoorden nog
vader's komieke ronken of ie zich gedurig van grimmigheid verslikte.... ze merkten
ook nog, dat moeke haar kousen aantrok, door 't glissen van wol over vel....
Maar even later zag Dikke Akke alweer hun goedaardige, bijkans onbenullige
slaapgezichten, zooals ze daar beiden lagen, ten halve naar het licht gekeerd.
Ze had het blauwglazen petroleumlampje aangestoken, dat, in z'n taille vast
omprangd, aan den raampost hing; het koperen reflectortje-met-deuken schoot
vlammen uit en spiegelde een goudgele helheid in Liekele's bedstee; 't sloeg steile
schaduwen in zijn openhangende mond, het spon een grijs netje achter zijn dunne
snor en op zijn forschen neus stond een blinkende kam, over zijn blozende koonen
lag het blonde waas van vlokkige beharing.
Onder de bereddering van haar knappe woonstee keek Akke bijwijlen met een
enkelen frisch-blijden oogopslag naar zijn kerngezond uiterlijk en haar rolronde
onderlip week dan even krachtbewust krimpend. Dan ging ze bedrijvig weer voort,
als telkens te voren genoopt met dank te herdenken, dat Liekele genezen was, dat ie
weer verdiende en.... dat Liekele na zijn ziekte niet meer dronk, en dat hij het kras
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volhield, met Gods hulp, ja; maar ook met de hare, door de kracht, die van haar uit
ging, onbegrepen en ondoordacht. Ze voelde zich alleen wat ze was: naar lichaam
en ziel de veelvermogende in de buurt.
Dat eerste vroege uur was nu ook lang niet onvriendelijk. Als eenmaal het
hoogpootige kacheltje, een eind in de kamer op, duchtig snorde, kwam er een plezante
hui-
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selijkheid over alle dingen; dan zou ze willen neerzitten en kijken blijven naar d'er
spulletjes, die er allemaal zoo frisch bijstonden en zoo blank als de brand rondom
haar glommen. Maar ze kon haar tijd wel beter gebruiken.... daar onder de
vlieringladder lag als een bonte knoedel de wasch.
Buiten kwam de sloome kuipersknecht pas voorbij en toen merkte Dikke Akke
eerst, dat er dik sneeuw lag, aan het sleeuwe geluid, of je pap met rauwe klonten zat
te verduwen.
Met alle aandacht maakte ze koffie, slofte zwaar heen en weer, gezellig
schommelend in heel haar goedbolle dikkigheid; ze wreef de kringen van het vaste,
spichtig geaderde tafelzeil, klonterde ziertjes harde boter op de broodpillen, vertilde
het blank geschuurd blad en nam weer de vette duimen er af. Ze was dan zoo
schrikkelijk maltenterig, zeiden de schampere luilakken van 't streekje. Wel, ze was
't, met al den last van haar zware lichaam was ze-n-'et, en als ze daar 'es rekenschap
mee hield, dan moest zoo'n kwajongensevlugge schrap-an-de-muur als Vrouw Zweep
nou bijvobbeld was, die moest die maar 'es een voorbeeld aan haar nemen, maar zoo
wazze ze....
De sneeuw, daar kermden ze nou ook zoo over, dat er zoo'n inloop van kwam, als
't slijmen ging; wel, dan moesten ze, net als bij haar, twee schotjes om de deur
neerplakken, dat het een voorhuuske wierd. Daar liet Akke de menschen uit hun
klompen stappen, dan had je met de sneeuw heelegaar niks van doen, dan kwammen
ze op sokkenvoeten binnen. Maar nou ze zelf niet zoo bij de pinken waren, spotten
ze d'er met, of 't weet wat vuils was, nou ja, ze had er op stuk van zaken lak an.
Die sneeuw, zij had er danig schik in.... als 't bij haar binnen Zondag was, dan lei
Akke een matje over de kale stukken en stoppen in haar Deventer aflegger van
Dominee, dat stond dan knap, maar keek ze dan bij geval door 't raam, dan had je
daar om te beginnen het tichelstraatje met zijn murwe puinplekken, en daarachter de
bleekjes, die schunnig waren van al de sleet en eindelijk nog de verzakte, gelapte
schutting van de pastorietuin. En als 't nou gesneeuwd had, hè? dan was de halve
ergernis weg. Als er geen sneeuw lag, was het streekje in door-de-weeksche doen,
maar nou was het er Zondag, waar of niet!
Twee deuren naar de vaart toe ging de kuiper aan 't werk onder fel gekets. Of ie
weer op heur ruitjes timmerde, dacht Akke.
En aan de overzij in de olieslagerij viel even later ook de eerste hamerslag,
achternagetrippeld, al sneller en sneller, dan uit. En weer de harde voorslag.... zoo
zou het uren achtereen voortgaan. De menschen van den omtrek maakten van elken
slag een: hier..zal..niemand rusten. 't Was afmattend voor wie er op lette. Dikke Akke
trouwens nam er al lang geen de minste nota meer van.
Ze snoof welbehagelijk de koffiegeur in, die allengs omslierte door heel haar
kamer; en de geschilferde email-kan prevelde zoo zalvend, dat ze de smaak al beet
had. O, ze waren allemaal zoo fel op koffie, en als ze straks wakker werden, van de
geur vast, zou 't weer fleemen zijn om 'n kommetje.
Ze zag nu door de reten, dat er buiten al zat licht aan de lucht was, zoodat 't haar
begrooten moest van de olie. Met tegenzin draaide ze 't lief glazen kloslampje dan
neer, 't vlammetje kromp ineen, schrompelde, liep als een blauw druppeltje langs de
pit en pofte flauwtjes weg. Ze nam het cretonnen gordijntje van de koperen nageltjes,
toen school de stemmige schemering binnen, onverschillig, grauw nog tot op de
blanke dingen. Akke had het op die groezelige schemering niets begrepen, 't was
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haar krekt of ze veel te vroeg in de kerk zat, of ze de stijve menschen langzaam zag
binnen komen.
Daar lag dan het zeldzaam schoone streekje Ze begluurde het glunder door de
twee eenige blanke ruitjes; zoo leek het nog zindelijker dan door de groene.
De krap toegemeten bleekjes met rein
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gerezen bodem blonken in den ochtend, die ongerept uit den weer zuiveren hemel
zeeg.
Akke zag de aangestampte plek, waar de kuiper had staan blauwbekken, zag de
komend' en gaande klompenstempels, waarin ijlblauwe schaduwen lagen. Van de
schutting waren de reten gestopt, alle richels geglad en de houtvezels lagen er over
als een behanging van witte pluizen. Naar het water lichtte er flauw het schijnsel der
kuiperij, wiegden de schimmen der werkenden, en ter anderer zij drong ver de pastorie
in het streekje, tot aan het tichelstraatje. Daar eindde de schutting en stonden er achter
geplant twee hooge tyja's, wier weekschubbige loovervlakken, mollig besneeuwd,
in den schemer strekten als vele, blanke, overeen gelegde handen.
Dikke Akke verbeidde vreugdig het volle licht, alleen vreezend, dat zoo vroeg in
den tijd en uit zoo ruimen hemel te fel de zon zou gaan steken.
Net toen ze den koperen goteling van de pronkplank nam, om 'em uit het putje te
gaan vullen, jengelden op de vliering de kleintjes wakker, drenzerig en onwillig, toen
moeke waarschuwde.
‘Schei uut met schriemen,’ riep ze nog es, ‘of jumme krije strakkies niet je nije
scholk voor....’
Maar 't reppen ging nou beginnen. De jongens en Liekele wouen koffie en toen
kreeg je ze alle drie over den vloer.
Met zonsopgang kwam ze in haar bleekje een stroef metertje schuieren. De tobbe
sjorde ze op den drievoet en roerde met bei haar knuisten de sneeuw er uit, dat er
een sfeer van glinstering om haar stoof. Maar aan de vastgebakken kristallen raspte
ze bijkans haar vel open.
Ze was al druk in de weer bij haar dampende tobbe, toen eerst de een na den ander
en eindelijk bij troepen de kinderen langs gingen naar school, onder hand wroetend
en schoppend in al de sneeuw.
‘Buuvre,’ groeten ze schel vroolijk met frisch opgeheven hoofden.
‘Kienders.... och, och, wat een feest, niet?’ verlekkerde Akke hoofdschuddend.
Ze hielden allemaal van Akke, ook al waren derlui ouders nog zoo ondeugend en
lasterlijk....
Maar daarna wiesch ze onverpoosd door.
De tobberand preste een elastische vore dwars over haar buik. Bol stond haar
reuzige rug, met achter de oksels puilende spierschoften, die trillende spanden bij
het krachtige knelwrijven der lijfstukken. Ze zette van inspanning rimpeltjes om
oogen en neus, tot in de bolronde koonen, haarfijn saamkrieuwelend, paarschrood
overaderd; ze sopte haar handen, dat de polsen ovaal op het schuim stonden, opwaarts
uitzwellend naar de schrompelige ellebooghuid en den blozenden bovenarm met
groeven, die lilden, in en uit, bij elke neep onder het broes. Dan pletste ze glooiend
het waschbord midden in de kuip, plooide een half rood baaien borstrok saam in haar
naasteen gedrukte vuisten en roffelde staagaan op en neder over het golvende blik,
dat het klonk als een trage rommelpot.
Geplant in zware klompen stond ze daar hechtvast, 't lichaam nauw bewogen totaan
de schier waterpas overplooide heupen, daarboven in gedurige trekking, bijwijlen
den strak gesnoerden voorschootband gansch wegdekkend, als ze terzij boog en haar
kolossaal borstgestel lichtelijk doorzakte.
Toch pauzeerde ze even om het dampende haar tegen de slapen te plakken. Wijl
ze dat en andere ordening verrichtte, gistte vóór haar het zeepzatte water, met fijntjes
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knitteren van belletjesbarsten; in 't midden glooide de roodbaaien bobbel op,
sleuftrekkend en gladademend beurtelings. As een kreng in de vaart, vergeleek Akke.
Toen bekeek ze den roetzwarten romp der olieslagerij waarachter de verrezen
zonne nog was. Den gevel der pastorie had ze zien ontsluieren, de schaduwgrens
zien dalen tot ze er nu bovenuit stond.
De schittering deukte een zinking in den donkeren noklijn, bronsde in het langs-
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glippen flauw de vette, kolomronde takken der ahornen aan den waterkant en
weerglom dan op het blauwspikkelig jak van Dikke Akke, lichtjes zettend op haar
goedaardig bol gezicht, op de rondingen van haar stoeren bouw.
't Streekje lag er nu nog proper bij. Aan den ingang der engte kwijnde de sneeuw;
listiglijk liet dat de kostelijke stralen in, ze smoorend ver in de vuile steeg. Maar ook
vlak voor Dikke Akke drupte het neer van de buigende tyjatakken, putjes smeltend
in de sneeuw daar beneden. Akke beschouwde het, spijtig opziend van haar tobbe.
Ze bemerkte nauwelijks dat Nunnekes Gerriet achter haar gekomen was, sloeg er
geen acht op, tot hij langdoordacht met spotbedoeling zei:
‘Nou, Akke, hei je 't Zondagsche kleed geleid, ja? mot je 't es stoppen gaan,
minsch,’ en hij wees naar de plek voor haar. Ze wisten in de buurt allemaal wel van
Akke's voorliefde. Maar zij, gevat, zei:
‘Geschonden van de waterpokkies, Gerriet, net as jij -,’ ze knikte zijwaarts naar
zijn ruw drankgezicht. ‘Water-pok-kies?’ grijnsde hij knullig.
‘Bitterpokkies dan,’ proeste zij met vollen lach, en toen verschrokken van eigen
scherpte, met zachte plaagglans nog in haar oogen, vroeg ze belangstellend: ‘En ga
je nou naar de werf, Gerriet?’
Maar hij zette z'n mond tot besliste afwijzing. ‘Gobbeware, nee,’ spuwde hij
laftongig en kroop laag in zijn schouders, de armen aan 't lijf en z'n handen den zak
diep ingedrukt, ‘och, wat za 'je d'er veul van seggen,’ leuterde hij met scheeven kop
en wiebelend van hak op teen. Maar dan stuipig de elbogen zijwaarts wringend,
verklaarde hij mat, met vermoeide oogluiking en gegolfde bovenlip: ‘twintig schelling
maar.’
Dikke Akke nam hem op met onverbloemde minachting.
‘Je zoudt je bedoen,’ riep ze, ‘zeg eres, wou jumme soms alle dag bloedbeuling
om je brood smeren.... of as doomnee in een fijn jassie kuieren, kan jij je dood op
loeren.... laat je wijf d'er eerst maar es voor krom leggen om jou ordentelijk in 't
nakende boezeroen te steken, man....’
Om de laatste deur kwam Nunneke-met-de-mannestem schor schreeuwen.
‘Gerriet.... hiersô, eerepels skille....!’
‘En wa verdien je dáár nou met,’ kon Akke niet voor zich houden.
Maar Gerriet keek met een zielige schuwheid haar aan en slenterde zwijgend af.
‘Effe-n'-en lik an de mengelsche flesch, niet?’ schaterde ze hem na, maar nadat
hij onder een vuig gescheld van Nunneke binnen was, borg Akke de haar te krassen
afkeer achter meelij.
‘As ie maar niet zoo'n zeuge was....,’ bejammerde zij en hervatte de wasch, die
aanstonds op hangen na klaar was tot zoover.
In verteederde stemming haalde ze binnen den ragebol en een tas melk met drie
sneden weitebrood, gelijk alle dagen, en ging naar Geziene, de gekke, om daar weer
goed te maken, wat ze zich uit walging, wellicht wondend, had laten ontvallen.
Ze zaten 's avonds bij de soep-en-brij - Akke had ze net op de tinnen schotels gegulpt
- en de kinders hunkerden, snoven in den zuren damp, toen Djurre Zweep 't voorhuis
binnenbolderde. Liekele ging tegelijk bidden met berustende, nederige stem en dat
brak hij nooit af, om wat ook. Reuzige Djurre, onwillens heidensch als hij van huis
uit was, stond verbluft op Akke's reine biezenmat zonder erg zijn klompen af te vegen
en toen zij hem uit bestraffende oogen aankeek, met gebogen hoofd en een blik, die
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langs haar brauwen schampte, rukte hij fel de pet naar beneden en dan voor zijn
oogen, gelijk de jongens het hadden. Daarachter hoorde hij Liekele devotelijk
doorsteunen en dorst aanvankelijk dat slechts te beluisteren. Maar het duurde voort,
van de eene bede op de andere gesponnen, en Djurre doolde af; hij dacht aan het doel
van zijn komst en
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of Akke d'er man mee wou laten gaan naar Posthumus; as je-n-'em zoo hoorde
afbidden, zou je zeggen, dat ie zélf niet wou, dacht Djurre, want hij had geen grooten
dunk van Liekele's braafheid, al ging ie naar 't fijne karkie. Hij schoof half uit zijn
rechter klomp en schurkte aan den rand zijn jeukende zool, en toen het valsch
betoonde gebed weer goed doordrong, kreeg hij een gevoel, of ze hem betjoenden....
plots berispte de stem van Akke, en 't was uit, wist hij. Op dat oogenblik werd het
hem eerst duidelijk, waarom ze zoo kwaad gekeken had: de witte mat lag dik met
modder bepleisterd.
‘Nou ja, 't is toch de vrouwluu d'er lust en leven om achter dat stof an te jagen,’
vond hij, met de oolijke oogen instemming zoekend bij de jongens, die dan ook
knikten.
‘Ja net,’ bedacht de een vernuftig, ‘'t bin krekt baggermolens....’
Ja, dat kón ze al. Van lieverlee raakte ze weer in de etensbereddering en lette daar
alleen op.
‘Op jumme plak, ala!’ gebood ze de kinders, die van hun leege borden waren
gegluipt en in een hoek al weer druk sneden aan de Martinusrapen. En Djurre liet ze
nog bijschuiven; lukraak kwam hij te zitten, wel wat in de engte, maar 't brijslobberen
ging wat bestig. Een ander geluid dan dat was er niet; alleen beschopte een van de
kleinen aanhoudend den tafelpoot en soms, bijzijden, Djurre's kuit; daar zei ie nou
maar niks van. - Toen klikte Liekele den lepel neer.
‘'k Ben zatterd,’ zuchtte hij oprecht, gaf zijn schotel een fermen mep, dat hij over
het zeil draaide met waterige muziek, en plantte op de warme plek zijn elleboog,
vagend met den wijsvinger langs de gespannen lippen.
‘En dan?’ ondervroeg hij Djurre.
Djurre trok een grijns van verstandhouding tegen de jongens en snoof een gewilden
lach uit den neus. Ze begrepen 'em wel en de oudste hielp hem door een kwinkslag
als overgang.
‘Ze willen met lichies loopen,’ zei hij knipoogend.
‘Docht jumme nou, da 'k je niet al lang in de smiezen had,’ kleineerde Akke
geërgerd; en Djurre kromp lollig bevreesd ineen, maar toen zij voortvoer: ‘'k Vat
best, wat jumme in 't zin hebben; jumme wille na' stad, niet, na' stad de boel
opscheppen van zelfs’...., toen richtte Djurre zich gansch op, haar sussend en trachtend
te onderbreken, uit pure drang tot spoedige opheldering.
‘Minsch.... nee.... beste minsch,’ hakkelde hij, ‘je bent heelegaar de plank mis; de
stad, daar hebbe wij 't nou ook net niks op begrepe, we gane dooffasoenlijk bij Posh'
mus conferseeren, gerustig, ma'k sterven, Akke,’ verscherpte hij, ‘d'er sal geen woord
'sproken worden, of doomnee kan 't ons op stoel nazeggen.... en-as-je 't nou niet
'looven wil, kan je in 't winkeltje bij de vrouw een nutske.... een nutske eek voor de
zenuws halen en dan loer je maar es door 't spionnetje.... nou, wat zeg 'k?’
En Akke weerstreefde maar slap meer; als 't goed ging, dan wist ze meteen, dat 't
nooit weer mis zou worden, en ging 't mis.... had 't dan nou niet gebeurd, dan moest
't toch een ander keer.... Liekele moest nou maar 'es door 't vuur, ze kon 'em ten slotte
ook niet vasthouden, wel? Hij zou dan komen, hoewel het hem eigenlijk gezegd niets
aantrok.
Krap tesamengepast zaten er buiten hun tweeën nog Nunneke's Gerriet, schrijdelings
op zijn stoel, tusschen leuning en muur, en Djurre's broer Wiggerd, die net de wereld
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in keek, of ie zoo aan het spotten zou komen, kopwiegelend en met mondhoeken,
die al maar kwispelden. Dan kwam de tapper zelf van tijd tot tijd uit het duistere
gangetje schuiven achter de schenkbank, die de vrouw overdag ook als aanrecht
gebruikte. Vandaar dat er nu een stapel teiltjes stond uit
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te druipen, okergeel geglazuurd aan de randen en het onderste-boven-gekeerde frisch
rood, zóó ineengepast, of het de schoone Japaneesche ballon moest verbeelden, die
dominee's zoontje vanavond an 'n rietje mocht omdragen. Van langer hand stulpte
zich een streepje water uit in de richting van soezigen Gerriet, die op een gegeven
oogenblik zijn elleboog er in doopte. Wiggerd zat er in z'n eigen over te gniezen en
toen Gerriet de nattigheid aan zijn vel voelde en hem er op aankeek, roffelde hij los
in een plezierig oprecht gelach, dat wat leven bracht.
‘Wat doet ie nou,’ vroeg Posthumus, die binnenkwam, lijzig grinnikend.
‘Je anrecht afdweilen, loof 'k,’ grapte Liekele, zijn bierglas op halfweg den mond.
‘Hij veegt 'em z'n neus af,’ overblufte Wiggerd, uitbundig, bijster ingenomen met
de vinding.
Djurre wrong zich achter de teiltjes weg om Gerriet in zijn bollebakkes te kijken,
terwijl die met smart de bekrompen armspieren rekte en reikte naar den natten pofferd
van 'n schoteldoek.
‘Pak an,’ riep Wiggerd en kletste hem vlakweg den doek in 't gezicht, dat het
slikkerig glibberde. Gerriet week achterwaarts en kwam zich deerlijk te bezeeren
aan den muur, zoodat het hem nu toch in ernst verdroot, hoe lauw hij doorgaans alles
over zich heen liet waaien; zijn gorgel rommelde bitterlijk, berstte plots uit in een
verwensching, die kraakte.
‘Kan ik.... 't.... helpen,’ hakkelde Wiggerd uit vertrokken mond, die naar
stemdwingen kampte in zijn fel lachbewogen gelaat.
‘Nee, 'n schutteldoek smijt geen bulten,’ bekrachtigde zijn broer.
Het elastisch rumoer veerde week uit, stuwde benauwd op tusschen de enge wanden
en het was als zwol daarin nog de uitwalmende zwoelheid hunner lichamen. De twee
broers deden het luidruchtigst. Liekele lukte het niet heel de dingen jolig te vinden.
Hij vond hun gelol feitelijk laf, nu hemzelf het hoofd niet verdraaid stond; Wiggerd,
die kwijlde van den lach, bulkte maar aanhoudend.
‘Wa' d' 'en keet, wa' d' 'en keet!’...., maar Liekele zag dat er niet in, Posthumus,
stroef grimlachend, blijkbaar ook niet en de weer lijdelijke Gerriet nog minder.
Door alles heen piepten de angstige sijzen in de kooi aan de zoldering, ratelde
flauwtjes de machine van Vrouw Posthumus in haar kamertje. En Posthumus zelf,
op de schenkbank gezeten krabbelde telkens met zijn pierevingers langs het stoppelig
kinnebakken dat het als een knettering in de onrust sloeg.
Toen onverwachts sprong het voordeurtje open, halverwegen stuitend op Wiggerd,
en plots braken ze binnen hun schreeuwstemmen af, zonderling was er even slechts
gedempt indirect rumoer van joelende kinders. Daarbuiten, achter het eerste aspect
van troebel hervroren sneeuw stonden ze in wijden boog geelrood beflikkerd door
het ineenzwirrelend schijnsel hunner lantaarns, de gedrochtelijk gesneden rapen; en
allen jingelden ze het Sinte-Martinus uit, schel en dol.
Een koude vlaag zoog het kroegje binnen; in 't wijde glas der blikken olielamp
aan den zolder kneep de bolle vlam hare spitse vuurvingeren saam, stak ze roetig uit,
walmde vluchtig. Posthumus schoof door het gangetje om zijn gevoelige leden te
hoeden, maar Gerriet snoof het in en leek er van opgefrischt. En toen Wiggerd
eindelijk het deurtje dichtsmeet en den sleutel omwrikte, knikte Gerriet goedkeurend
en zei paedagogisch in een moment van dronkemanswijsheid:
‘Nee, nee, ze motten maar niet te veul van ons afzien, da's niks niet goed, nee....’
Liekele schoot volop in den lach en de anderen volgden.
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‘Ze mochten 'es klappen, niet?’ maakte Djurre er van.
‘An Nunneke....’, zei Wiggerd benauwd.
Toen was er een korte stilte; er moest wat
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nieuws begonnen worden, voelde Djurre. Hij heesch de zware harmonica tusschen
zijn beenen op en ving aan er een meewarige deun uit te zuigen en persen; aanstonds
zette Wiggerd zijn logge, gezwollen stem er aan bij, Gerriet, wien dergelijk lied
meest bekoorde, zong futloos mee, met convulsieve keel, of hem een mislijke
aandrang beving; maar even later verliep zijn geluid, hij zakte voorover en ging op
z'n stoelleuning sabbelbijten, onzeker opziend naar Liekele, die met blikken van
walging alles opnam, en Gerriet bijwijlen recht in de oogen keek, dat die het niet
velen kon, ontweek en suf verbaasd weer invloeide ook. Maar hij was niet de man
om daar den spot mee te drijven. Wiggerd wel. Toen die hem opeens in het oog
kreeg, bleef hij steken in den aanhef van zijn liederlijk lied, spotverbluft.... en de
blikken der anderen meetrekkend; zoo ontstond er een wonderlijke rust. Liekele borg
zich onwillekeurig in zijn bierglas. Ook in 't kamertje achter stokte het goedmoedig
gesprek. Dan pafte Djurre los in een schellen schater en Wiggerd eindelijk, met
hoogsleepende, uitdagende stem meesmuilde:
‘Jij bint toch van dit keer een taaie droge bukking....’
Djurre schoklachte met betraande wangen en twee vingers ver in den mond aan
het peuteren lalde beamend. Maar zijn broer behield een verbolgen kop en gromde
nog dreigend wat door. Gerriet lachte lijzig. Nou.... ze lachten dan, ze lachten, zei
Liekele, daar most je wel stomdronken voor wezen. Hij stond op en slenterde het
gangetje in; Wiggerd, venijnig geworden, riep 'em nog na:
‘'n Lollige hannekemaaier bin je me hier ende gunter.... je bint even zoo goed van
'n goddelooze komaf, al....’
In het burgerlijk fraaie kamertje van Posthumus ging hij een gemoedelijk praatje
opzetten met de oude luidjes.
‘Nou, ik zal maar weer schenken,’ zei Posthumus al gauw, en dan half
slachtofferachtig, ‘we moeten er toch alles van hebben.’
Liekele ging toen maar mee.
‘Zoo zeun,’ kwezelde Wiggerd hem tegemoet, gewild vriendelijk met staag
knikkend hoofd op gewrongen, lillende nekpezen.
‘Niet 'es een fladderakkie,’ paaide hij, zoetsappigjes oogend, ‘niet? Nou dan dit
biertje nog maar 'es.’ En telkens als Liekele's glas weer leeg was, kwam hij dronken
hartelijk hem inschenken.
Nu zouden ze dan te gare een vreedzaam kaartje leggen, iets dat Liekele ook altijd
wel lijden mocht.
Hij speelde genoegelijk, gansch zijn traag denken forceerend om snuggere zetten;
vroolijk en lichter ging hij zich voelen, tot eigen verwondering eerst, maar toen schoot
het hem in, dat hij toch eigenlijk de pret ook niet zoeken moest bij de anderen, de
beschonkenen; nu was hij verheugd slechts in eigen wezen, nu genoot hij uitsluitend
naar binnen en wat daar om hem gebeurde, het raakte hem niet meer. Soms zag hij
alles klaar in een enkele seconde, of schichtsnel een scherm voor zijn oogen werd
op en weer neer geklept; hij behield dan even hun groepbeeld, zooals het gegrepen
was in den voortgang hunner gebaren: Posthumus stram reikend naar een drankflacon,
met smartelijk gezicht en krampachtig hoekigen anderen elleboog, Wiggerd gluiperig
loerend in het spel van Gerriet, die loom scheukte, en Djurre onrustig, zijn zetten
nauw aandurvend. Eens, toen Liekele opzag, kreeg hij zoo'n lolligen indruk van hem,
dat 't 'm begrooten zou dat voor zich te houden; van hevigen lust om te openbaren,
kon hij er nauwelijks toe komen, hokte gromlachend en zei dan rap:
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‘Djurre doet krekt eender as 'n kiep, die z'n ei niet kan kwijt raken.’
Maar dat vonden zij nu niets lachwekkend, zoo 't scheen, en daardoor stelde Djurre
zich des te gebelgder aan, gewild verontwaardigd, tot in 't laffe. Vanaf dat oogenblik
zakte een lamlendigheid in Liekele's waarneming, in zijn lusten en genot, een futlooze
rillerigheid liep af langs zijn leden
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en hij gaapte met slappe kaken. Meteen drong sluiperig het onbeduidende hunner
handelingen naar hem op; het plakte om hem, hij trachtte nog er zich aan te onttrekken,
maar 't was als drukte hij bei zijn armen weg in weeke pafferigheid, die al maar weer
aanzoog, vastzoog om hem. En eindelijk zat hij versuft, voelde meer en meer zijn
stemming verwateren, vond in alles een nare verleptheid hangen. Omfloerst verroerden
zich de anderen voor zijn oogen, met diezelfde landerigheid en omsuisd dreven hun
stemmen rond, en Liekele dacht toen nog: waarom zit ik niet bij m'n goedelijk wijf,
koffie te drinken. Het speet hem tot huilens toe.
Toch speelde hij nog mee, maar spande zich heel niet meer in; laks lei hij de kaarten
bij, liet dan zijn onderarm maar vlak op de tafel slaan om den zwikkenden, knarpenden
elboog; en lusteloos flepte hij het vale bier binnen, dat hem van heel anderen smaak
leek dan in den aanvang. Zonder indruk lawaaiden de anderen langs hem heen;
bijtijden lachten ze zoo zot met mekaar en keken hem aan, om hem te bedonderen,
meende Liekele; en even later weer net gelijk; Djurre schreeuwde hem toe. 't Raakte
hem niet.
‘Je bint een bitsje schimmelig om de bek,’ gierde Wiggerd en ze brulden daarna
van 't lachen.
Maar uit dát en heel de wereld gaapte hem de onverschilligheid tegen, en eindelijk
kwam het als een lang bekende krachteloosheid op hem zitten; toen voelde hij het
nog erger, peinzend, traag zoekend wat het wezen kon; net of hij dronken was,
bemerkte hij dan, en ten leste, ten leste wou hij wel aannemen, dat het zoo was, dat
hij dronken was.
Hij zei toen niet meer te willen spelen en ze zoemden en toeterden aan z'n ooren
van wel, zoo en zus, en dat ie.... och, wat ging 't hem aan, hij wou niet meer. Toen
kwam Posthumus tegen hem praten, heel anders dan zullie, dat vernam Liekele wel;
hij moest meegaan, naar achteren in 't kamertje, de anderen scholden toen en kittelden
hem, tamboerden er op, dat ie blijven zou, hielden hem een flesch voor, lachten
valsch...., maar hij kwam er dan toch en hoorde vrouw Posthumus klagen en er
schande van spreken. Hij fleurde daar in de frisschere omgeving wat op, en het drong
ook wel tot hem door, dat Posthumus zei:
‘Ze hebben hem jenever in 't bier gedaan.’
Ja, hij wou dat best gelooven.
Toen sjokte hij zoetjes achter hem aan het winkeltje door en zoo naar buiten. In
de kroegdeur daarnaast stond Wiggerd op te spelen, ze gingen er voorbij en het
verliep, dof roezemoezend.
Langs de duistere streek hoorde Liekele nog Wiggerd's verstopte stem galmen,
die riep, dat Posthumus een lamstraal was.
Van de andere zijde dreef het vroolijk gejoel der trekkende kinderen, de zijne
waren er bij; hij zag hun lichten nevelig wriemelen voor zijn prikkende oogen. Ver
voor hen uit joelden ze voort.
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Aan Sara Burgerhart
door Studiosus Melancholicus.
Vale verveling van dit leeg bestaan,
Van steeds maar staren boven doode boeken,
En waar 't niet is het lichte leven zoeken,
En nooit te kunnen zeggen: 'k ben voldaan!
Ik was van levensarmoe schier vergaan,
Toen plots uw licht mijn duister kwam bezoeken,
En 't wegscheen uit de diepst verscholen hoeken:
Gij joegt mij uit mijn somb're woon vandaan.
Mijn hart, dat altijd naar wat vreugde smacht,
Was blij verwonderd, toen gij het verscheen,
En lachtet al zijn dwaze smarten heen.
Ik dacht, daar kwam geen einde aan den nacht:
Nu weet ik heerlijk beter, want nu zijn
De nachten zelfs verlicht van uwen schijn.
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Kroniek.
William Makepiece Thackeray
1811 - 18 juli - 1911.
Dickens en Thackeray - al hoeveel duizenden malen zijn die beide groote namen
onmiddellijk na elkander genoemd, onafscheidelijk bijna als Scylla en Charybdis Daphnis en Chloë, Nisus en Euryalus - en, geschiedde dit noemen onder heeren en
dames van zekere, min of meer litteraire beschaving, hoe dikwijls is er dan al
bijgevoegd, dat Dickens van de twee zonder twijfel de pakkendste, populairste
schrijver was, maar Thackeray de fijnste geest. En dat moge ook de onweersprekelijke
waarheid zijn - sinds wij ons wat helderder en dieper bewust werden van de eigenlijke
beweegkrachten, bestanddeelen en eigenschappen der romanschrijfkunst, weten wij
wel, dat met die woorden pakkend, populair en fijner geest omtrent de algemeene
waarde van twee kunstenaars en hun onderlinge verhouding nog niet bijster veel
geconstateerd is. Ja, ik zal het er maar dadelijk bijvoegen, wij weten tevens wel, dat
ondanks dien fijneren geest, ondanks het veel meer aristocratische, smaakvoller
gestileerde, zoowel innerlijk als uiterlijk wel-verzorgde, altijd presentabele, altijd
interessante, van Thackeray's litteraire verschijning, ondanks ook die enorme, zoo
ganschelijk onartistiek geaarde, populariteit zijns kunsthistorischen tweelingbroeders,
deze laatste in zijn vak, in het romanschrijven als zoodanig, de knapste, de grootste
was. Thackeray's litterair meesterstuk, zijn beste compositie, Henry Esmond, dat uit
een oogpunt van stijl niet minder dan miraculeuze boek, - er komt geen woord en
geen zinswending in voor, die niet nét zoo gebruikt hadden kunnen worden in den
tijd, Koningin Anna's regeering, waarin de geschiedenis zich afspeelt - ook Henry
Esmond kan, wat de compositie als roman aangaat, niet wedijveren met Bleak House,
Dickens' artistiek chef d'oeuvre. En zoo Thackeray, na met zijn Esmond een grooten
stap vooruit gedaan te hebben, aanstonds weer terugviel in zijn oude, gemakzuchtige
manier van geestig pratend voort-vertellen, preeken en lachen, plagen en filosofeeren,
de eene bladzij aan de andere, zoolang tot hij 't wel weer genoeg vond voor een boek
(of misschien: vreesde, dat anderen het te lang zouden gaan vinden), Dickens gaf
duidelijk blijken na zijn puur dilettantisch debuut meer en meer doorgedrongen te
zijn tot de kern en in de geheimen van zijn kunst, en zoo hij langer geleefd had....
Doch voor zichtig! Mocht Dickens zijn zestigste jaar niet bereiken, Thackeray stierf
al in zijn 53e. Wie weet waar ook hij nog toe had kunnen komen, ware zijn gestel
de herhaalde ziekteaanvallen, zijn geest en hart het leed en de overwerktheid van
jaren te boven geraakt.... Denken wij daarbij een oogenblik aan Th. Fontane, den
grooten duitschen romancier (hier te lande veel te weinig gelezen en gewaardeerd)
die zijn beste boeken schreef toen hij de tachtig begon te naderen.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 21

W.M. THACKERAY, TEEKENING VAN HEMZELF.

Wie voorgelicht wil zijn bij een onderzoek naar het onverbrekelijk verband dat
wel moét
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bestaan, zelfs tusschen een geniaal kunstenaar als Charles Dickens en ‘zijn tijd’
(d.w.z. tusschen zijn eigen geest en de onder zijn tijdgenooten heerschende), wie de
wisselwerking tusschen populair schrijver en maatschappij te bestudeeren begeert,
hij leze Frans Coenens ernstige en belangwekkende essay in de laatste nrs. van De
Gids. Hier ontbreekt de plaats om in te gaan op de vele cultuurhistorische, moreele
en psychologische kwesties die bij de bespreking van zulk een ingewikkeld onderwerp
aan de orde komen. Het zij mij dus voldoende te constateeren dat veel van hetgeen
Coenen bij zijn koel-wetenschappelijk onderzoek hieromtrent heeft meenen te
ontdekken, van min of meer volledige toepassing schijnt ook op het geval Thackeray.
Slechts moge men in het oog houden dat de meer populaire, meer democratische
schrijver, ongestudeerd man, uit de kleine burgerij voortgekomen, natuurlijk veel
slechter gewapend was tegen de invloeden der zijn tijd overheerschende opvattingen
dan iemand als Thackeray, van rijken en voornamen huize, die een zorgvuldige,
klassieke opleiding genoten en tot zijn vijf en twintigste jaar naar hartelust gelezen,
geteekend, gereisd en gedroomd had. Toch, men behoeft zich niet lang te verdiepen,
in het eerste-het-beste boek van den gentleman-auteur - den ‘week-day preacher’,
zooals hij zichzelven zoo herhaaldelijk betitelde - om den algemeenen karaktertrek
dier post-revolutionaire jaren, het vereeren van een respectabele, maar ons nu wel
erg huisbakken toeschijnende burgerlijke braafheid, in haar volle, maar niet zeer
schitterende glorie te ontmoeten. Thackeray, aristocraat en filosoof, is veel milder
dan Dickens, waar het de beoordeeling van misse menschelijke daden oftewel
menschelijke misdaden geldt, maar ook minder spoedig geroerd en verteederd door
lieve trekjes of in extase over slachtofferige slapheid; zijn opvattingen van eer, deugd
en karakter zijn over 't algemeen meer ‘gentlemanlike’ dan die van zijn
hartenveroverenden tijdgenoot. Doch in den grond verschilden hun beider idealen
van levenshouding en opvatting toch niet enorm, en zoo men in Dickens zijn opvallend
streven naar volksgunst, zijn mooi en edelaardig doen, zijn engelsche.... hypocrisie
(het groote woord is er uit) met recht misprijzen moge, en er Thackeray's
fier-zelfstandigen aard, zijn openhartigheid en echt vromen deemoed tegenoverstellen,
toegegeven dient toch, dat ook déze ‘engelschman bij uitnemendheid’ zich bij het
schrijven van zijn romans te veel aan zijn benepen gentleman-fatsoen gelegen liggen
liet en zich door zijn smaak, die van zekere salontint niet is vrij te spreken, liet
verleiden, het noemen van kardinale oorzaken der menschelijke handelingen te
ontgaan. Een van Thackeray's meest wijze, geestige, sympathieke - maar nu niet
bepaald dáppere daden is geweest het betitelen van dat aardige ‘Book of Snobs*) by one of them’. Eerlijk was het, en volkomen juist, dat ook die zoo sterk bewust
levende en onderscheidende, ironische, sarcastische, zijn tijd- en standgenooten
scherp kritiseerende Thackeray, toch in zeker opzicht zelf een ‘snob’ was gebleven,
immers niet altijd en overal geheel zichzelf, waar, echt en eenvoudig. Eerlijk was
het - maar grooter dan deze clowneske bekentenis zou geweest zijn, een zich moedig
algeheel onttrekken aan het snobbistisch rijk-burgelijk leven, het beginnen en
volhouden van een vrij en onafhankelijk bestaan, zooals dit in een groot land als
Engeland voor iemand met Thackeray's talenten zonder eenig levensgevaar mogelijk
is. De waarheid is dat de groote schrijver zich nooit geheel bewust en zeker voelde
van zijn talenten, dat hij altijd twijfelen en weifelen bleef. Ook Anthony Trollope,
*) De hollandsche titel: Het Ploertenboek, deugt niet. Een snob is geen ploert, maar iemand die
zich uitgeeft voor wat hij niet is, een poseur, een aansteller.
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een zijner intieme vrienden, die over hem schreef (in de bekende serie ‘English Men
of Letters’) stelt hem uit dit oogpunt met eenigen spijt tegenover den energieken,
altijd zelfver-
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trouwenden, naievelijk zijn uiterste best doenden Dickens: ‘It may almost be said
that Thackeray was the very opposite of this. Unsteadfast, idle, changeable of purpose,
aware of his own intellect but not trusting it, no man ever failed more generally than
he to put his best foot foremost. Full as his works are of pathos, full of humour, full
of love and charity, tending, as they always do, to truth and honour and manly worth
and womanly modesty, excelling, as they seem to me to do, most other written
precepts that I know, they always seem to lack something that might have been there.
There is a touch of vagueness which indicates that his pen was not firm while he was
using it. He seems to me to have been dreaming ever of some high flight, and then
to have told himself, with a half-broken heart, that it was beyond his power to soar
up into those bright regions. I can fancy as the sheets went from him every day he
told himself, in regard to every sheet, that it was a failure. Dickens was quite sure of
his sheets’.
William Makepiece Thackeray werd geboren den 18en Juli 1811 te Calcutta. Hij
was de zoon van een voornaam ambtenaar der engelsche Oost Indische Compagnie.
Vijf jaar oud, verloor hij dien vader en werd naar Engeland gebracht. Dit zijn bekende
feiten, en ook dat zijn moeder eenigen tijd later hertrouwde met Major H.W.C.
Smythe, die, naar het algemeen beweren, althans tendeele het origineel worden zou
van een der meest komplete en aantrekkelijke figuren in Thackeray's romans: Colonel
Newcome. Als jongen eerst te Chiswick, later (1822-'26) in Charterhouse School
schijnt hij zich nooit erg gelukkig of op zijn gemak gevoeld te hebben. In 1829 ging
hij naar Trinity College, Cambridge, maar bleef ook daar slechts een enkel jaar en
zonder zich bizonder te onderscheiden, anders dan door zijn geestig gezelschap en
de warmte van zijn vriendschap, o.a. voor Tennyson en Fitzgerald*). Het jaar 1831
bracht de toen 20 jarige hoofdzakelijk reizende door; in dit jaar was het ook dat hij
de vrijmoedigheid had ‘old Goethe’ te Weimar te bezoeken. Teruggekeerd besloot
hij aanvankelijk zich ernstig op de rechtsgeleerdheid toe te leggen - na een jaar
verdroot hem ook dit en ging hij in de journalistiek, werd o.a. eigenaar (althans zeker
gedeeltelijk) achtereenvolgens van twee bladen, die geen van beide slaagden. In deze
ondernemingen en nog eenige andere onfortuinlijke beleggingen, misschien ook wel,
voor een deel, met het spel, al zijn geld verloren hebbend, had hij voortaan als
broodwinning uitsluitend op eigen arbeid te rekenen. Hij dacht toen aanvankelijk
over het teekenen en schilderen als beroep en studeerde een tijdlang te Parijs en te
Rome, intusschen ook litterair werkzaam als correspondent voor engelsche bladen
en tijdschriften. Te Parijs huwde hij in 1836 met Isabella Shawe, dochter van Colonel
Shawe, een iersch officier (men herinnert zich zijn voorliefde voor de Ieren) - de
vrouw wier spoedig volgende zielsziekte hem tot een levenslang weduwnaarschap
zou doemen†). In 1837 naar Engeland teruggekeerd werd hij medewerker o.a. aan
Frasers Magazine, het tijdschrift dat zijn Yellowplush papers, The Great Hoggarty
Diamond, Catherine en Barry Lyndon publiceerde. Afzonderlijk verschenen in 1840
en 1843 zijn Paris- en Irish Sketchbooks. Totnogtoe had zijn werk hem niet veel
bekendheid gegeven, hoezeer het ook, in kleinen, litterairen kring werd opgemerkt
*) Chesterton, over Thackeray's jeugd sprekend, zegt: ‘Internal evidence indicates that there
was a girl who broke his heart as there was a boy who broke his nose, and that he survived
both inflictions with cheerfullness.’
†) Mrs Thackeray stierf eerst in 1894.
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en geapprecieerd. Eerst zijn medewerking aan ‘Punch’ (The Books of Snobs en
Jeames' Diary) bezorgde hem een wijder kring van lezers en bewonderaars. Doch
het keerpunt in zijn loopbaan werd toch pas de verschijning
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van ‘Vanity Fair’, zijn eersten grooten roman (volgens hemzelf zijn meesterwerk)
die gedurende 1847 en 1848 in maandelijksche afleveringen verscheen. ‘Pendennis’
volgde, in 1848 tot '50. Het jaar 1851 bracht hem weer andersoortigen roem door
het groote succes zijner serie lezingen, in Amerika en Engeland, over ‘The English
Humourists of the eigteenth century’, een zeer lucrative onderneming tevens, die hij
vier jaar later herhaalde met een nieuwe serie: The Four Georges. Intusschen was
Esmond verschenen (1852), The Newcomes (1853) en het toppunt van zijn leven en
scheppings-kracht bereikt. Zijn gezondheid ging achteruit, hij had zich overwerkt.
The Virginians (1857-'59) was al eenigszins een teleurstelling. Doch aan zijn arbeid
kwam nog geen einde. In 1860 met de hoofdredactie der nieuwe Cornhil Magazine
belast schreef hij voor dit tijdschrift: Lovell the Widower (1860). The Adventures
of Philip (1861-62) en The Roundabout Papers, en begon tenslotte nog aan een
nieuwen grooten roman: Denis Duval - die nooit afkomen zou. Hij leed al sinds jaren
aan hartkrampen, en stierf, na zich slechts korten tijd bepaald ziek gevoeld te hebben,
plotseling op den 23en Dec. 1863. De laatste woorden die van hem gedrukt werden
(zij behoorden tot den onvoltooiden roman ‘Denis Duval’) luiden: ‘And my heart
throbbed with an exquisite bliss’. Maar Dickens, nadat hij Thackeray op diens
doodsbaar had zien liggen, vertelde aan zekeren Mr. Fields: ‘he wondered that the
figure he had known in life as of such noble presence could seem so shrunken and
wasted. His hands were quite thin, like those of an old man of eighty’*).

W.M. THACKERAY, NAAR EEN ETS VAN P.J. ARENDZEN.

Ziedaar, belangstellende lezer, een overzicht in vogelvlucht van dit niet lange,
maar wélgevulde en werkzame leven. De vermelding van vele der kleinere werken,
der talrijke grappige balladen en andere gedichten b.v., moest ik achterwege laten.
Werkzaam, overwerkt zelfs (men aanschouwe de breede rij zijner boeken) - toch:
hoe waar is Trollope's opmerking dat Thackeray bij het schrijven zijner boeken ‘idle’
*) Lewis Melville's Life of Thackeray (Hutchinson 1899), vol. II, bl. 56.
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was, gemakzuchtig, dat hij zich maar gaan liet, zich bijna nooit ernstig inspande
(behalve voor Henry Esmond). Nu zou men al zeer onbillijk doen door engelsche
romans uit Thackeray's tijd, althans wat betreft de artistieke compositie, te vergelijken
b.v. met de beroemde fransche van toen en later. Speciaal Thackeray's bedoelingen
waren absoluut andere dan die van de moderne realisten en naturalisten. Niet als
deze wilde
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hij het leven als 't ware voor zich zelf doen spreken, het beschrijvende, zoo objectief
mogelijk, precies zooals hij het waarnam en onderging. Bij hem geen sprake van den
‘coin de la création vu à travers un tempérament’. G.K. Chesterton duidt het verschil
(van zijn engelsch standpunt) geestig aan in de inleiding zijner bloemlezing uit
Thackeray's werken*): ‘In so many well written novels we can believe in the incidents;
but we cannot believe that any man is really narrating them. We can believe in the
story, though it be full of pirates and spectres; but we cannot believe in the story-teller.
Such things might conceivably happen; but no man in his senses would narrate them
in that way. But the tales of T h e N e w c o m e s and P h i l i p really sound like tales
told quietly in a club; we seem to hear the voice of Arthur Pendennis telling them;
we seem almost to smell his cigar, a good one’.
Heel aardig - maar ook op deze wijze van subjectief pratend vertellen is meer
geserreerdheid, sterker spanning te bereiken. Mij dunkt, als de groote Flaubert ooit
een oog in zijn tijdgenoots werk gehad heeft (ik weet niet of hij het kende) moet hij
zich duchtig geërgerd hebben over zulk een zorgeloos afdwalen, zulk een brutale (en
toch eigenlijk zoo beminnelijke) copiemakerij, zulk een verbijsterend en ten
eenenmale ongepast afwijken van alle voorschriften, theorieën, van alle logica der
romanschrijfkunst. Niet dat Flaubert zelf ooit conventioneel zou zijn geweest, maar,
tegenvoeter wel haast van een verteller als Thackeray, duldde de fransche
artiste-schrijver geen enkel persoonlijk het-woord-nemen bij de beschrijving eener
fictieve wereld, geen moment van gemoedelijke praterij tot den lezer. En
Thackeray?.... Zoo hij al eenige kennis had van romantheorieën, had hij er toch zeker
tevens volledige maling aan; hij vertelde zoo maar wat, wetende dat hij altijd geestig
was en altijd de moeite waard, en dat hij de gave van den stijl bezat, een stijl zoo
volmaakt in zijn soort, dat het voor den knapsten van zijn critici altijd nog
gemakkelijker bleef op hem te vitten dan ‘'t hem na te doen!’

PEASANT GIRLS DANCING (OP HET TOONEEL). TEEKENING VAN THACKERAY.

Chesterton gaat zelfs zoover van aan te nemen dat Thackeray's ‘afdwalen’ niet
ontstond uit gemakzucht, speelschen geest of.... de noodzakelijkheid met weinig stof
een aflevering te vullen, maar opzettelijk en als artistiek effect werd aangewend.
*) Masters of Literature: Thackeray, London, Bell, 1909.
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‘Many people’, zegt hij, ‘would agree that irrelevancy is one of Thackeray's special
weaknesses. Not so many perhaps have adequately realized that it is one of his special
strengths. It may be perhaps that in his later years and works he did sometimes ramble
and lose the thread and become merely garrulous; many other ingenious or
over-ingenious men have thus touched a kind of chaos in their decay. But in the best
days of Thackeray his apparent irrelevance was a very delicate and even cunning
literary artifice and mode of approach. His rambling was all strategy; for it is the
very triumph of strategy to look like rambling. His artlessness was precisely his art’.
Het is mogelijk dat Chesterton gelijk heeft. Vast staat m.i. alleen dat Thackeray,
zelfs
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in bladzijden die zeer haastig, bijna gejaagd en onder benauwenis geschreven moeten
zijn - hij gaf zijn copie nooit voor het uiterste moment aan den zetter - nimmer den
indruk maakt, haast te hebben, noch bizonder veel gewicht aan zijn historie te hechten.
Hij praat maar, filosofeert en vertelt, laat zijn personen handelen en praten, beschrijft
hen eigenlijk bijna nooit - hoe komt het dat, aan het einde van een boek van hem
gekomen, ieder der figuren ons zoo klaar en precies voor oogen staat als hadden wij
jarenlang met hen zelven omgegaan? Bij Dickens weten wij dat heel goed; met
weinige expressieve, in sterke luciditeit gevonden epitheta brandt hij ons, als 't ware,
het altijd min of meer caricaturige beeld in het geheugen. Neen, neen, schijnt
Thackeray te denken, zoo is het leven niet, zoo gauw heeft men ook in den
dagelijkschen omgang de menschen niet in de gaten, dat geschiedt niet zonder
verrassingen, aangename zoowel als teleurstellende. Dickens is altijd actief, hij kan
niets dan scheppen, heeft haast om te scheppen; Thackeray daarentegen is van een
passieven, beschouwenden aard, hij laat de wereld zijner verbeelding op zich
inwerken, geeft zijn indrukken weer.... en zijn geestige op- en aanmerkingen daarbij
- waarom niet? Dickens heeft vele bedachte ‘typen’ gemaakt, voortbrengselen van
zijn fantastisch brein, die toch, dank zij zijn goddelijke macht van leven-inblazen,
allen iets menschelijks kregen - de personen van Thackeray zijn van huis uit
menschen. Zij doen niets en zeggen niets wat niet bij uitnemendheid menschelijk is.
Het is mogelijk, dat de moderne filosofisch-wetenschappelijke kunstgeschiedenis
ook in Thackeray niets anders zien zal dan de curieuse expressie, het beeld van zijn
eigen tijd, maar mij komt het nog voor dat verreweg de meeste zijner figuren genoeg
van het eeuwig-menschelijke hebben om door alle tijden heen te blijven leven, en
dat ook alle tijden hun schepper daarom eeren zullen.

NIMINY AND PIMINY STARING AT THE LADIES SEATED IN A CIRCLE IN THE DRAWING-ROOM. NIMINY:
‘THAT'S A FAIN WOMAN IN YALLAH’. PIMINY: ‘HM! - POOTY WELL’. TEEKENING VAN THACKERAY
VOOR ‘PUNCH’.

Nog een paar woorden over Thackeray's minder bekenden en minder gewaardeerden
kant - ik bedoel zijn teekentalent. Minder bekend, zeg ik. Of weet men algemeen dat
hij de meeste zijner boeken zelf geïllustreerd heeft en bijna 400 teekeningen leverde
voor P u n c h ? En minder gewaardeerd; wat, puur vergelijkenderwijs gesproken, dan
ook zonder twijfel billijk is. Toch lijkt mij de min-of-meer spottenden, min-of-meer
toegeeflijken glimlach waarmee tegenwoordig bijna iedereen Thackeray's prenten
pleegt te bekijken niet zeer gerechtvaardigd als ik naga wie die prenten alzoo
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bewonderd hebben. Laat ik hier alleen Charlotte Brontë even mogen citeeren die (in
een brief) haar indrukken als volgt resumeert. ‘How he can render, with a few black
lines and dots, shades of expression, so fine, so real; traits of character so minute, so
subtle, so difficult to seize and fix, I cannot tell - I can only wonder and admire.’
Wat mij betreft, een zóó subtiele ironie als in Thackeray's geschriften kan ik in
zijn prenten niet ontdekken. Maar ik twijfel niet of veel fijnheid en delicatesse zullen
verloren gegaan zijn bij het, toen nog noodzakelijke, overbrengen op hout.
H.R.
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KO DONCKER. TOONEEL UIT ‘MACBETH’.

Ko Doncker's Shakespeare-burlesquen.
Als ik mij niet vergis, dateeren Ko Doncker's caricaturale proeven al van jaren vóór
een eigenlijke spotprentkunst met Hahn, Raemaekers en van Tast hier tot eenigen
bloei kwam. Ik heb hem altijd als een merkwaardige verschijning onder onze
teekenaars beschouwd, maar ook eenigszins als een rariteit. Het kwam mij voor dat
hij leed aan de zucht tot oorspronkelijkheid quandmême, een kinderziekte, die
zoovelen in de kunst moeten doormaken. En nog sukkelt hij, dunkt me, aan de
naweeën.
Want dat hybridische van hem, dat halfexotische - Assyrisch? (zie baarden)
Babylonisch? (zie spraakverwarring) - lijkt me geen s t i j l , waarin zich oplost wat
hij aan persoonlijks heeft, maar een m a n i e r , die zijn persoonlijkheid in den weg
zit. Als hij zijn moerstaal sprak, zouden wij, zou hij zelf, dat waar het toch op
aankomt, de bedoeling, beter kunnen controleeren. De preoccupatie van bijzonder
doen deed hem de ontwikkeling van zijn beste gaven verwaarloozen. Teekenaars,
die zeer scherp waarnemen en een heel conscientieuze verbeelding hebben kunnen
zich dan nog beter de weelde van zulk een cijferschrift veroorloven.
In meer dan één opzicht zie ik mijn diagnose bevestigd door vier
Shakespeare-burlesquen.
De kwestie of het voegzaam mag heeten caricaturen te maken op Shakespeare's
scheppingen of die van eenig ander groot dichter, is met weinig woorden af te doen.
Drijf desverkiezend spot met mijn ziel, ik zal er u niet om op de uwe komen, op
voorwaarde dat gij het met bezieling doet. Geestig dus. Het echt-geestige heeft zekere
waardigheid, uit zich zelf, aan zich alleen ontleend. En omdat de aardige opvatting
en enkele fijne finesses in Doncker's teekeningen dezen spot voor grofheid bewaren,
gaan wij over tot de orde van den dag: de bespreking van deze grappen als zoodanig,
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zonder verband met Shakespeare's ernst of den onzen.

KO DONCKER. TOONEEL UIT ‘MACBETH’.

De eerst gereproduceerde teekening dan onderscheidt zich van de andere daardoor,
dat vlakke kleuren er de plaats van kriebelige ornamentvulling innemen, ze is daardoor
duidelijker, ze is als conceptie beter. Ze benadert nog het meest het begrip: grotesk
tafereel. En is een overzichtelijk, bijeengehouden geheel. Overigens is ze minder
fijn dan de anderen, minder belangrijk.
Ze stelt een tooneel uit Macbeth voor: f i r s t a p p a r i t i o n , a n a r m e d h e a d .
Den nacht weer te geven door een pikzwarten vóór- en achtergrond, dat is wat heel
radicaal. En dan, expressief spel van licht in donker geeft veel zwarter nachteffect!
Den geest vind ik wel kluchtig, doch wat bête, en zoo weinig imposant. Geen
verschijning, als het toch ook een geestverschijning betaamt te zijn. De heksen zijn
geen vrouwen. Wel zeide Banquo bij haar eerste optreden:
You should be women
And yet your beards forebid me to interpret
That you are so,
Maar toch, wijven met baarden zie ik hier niet in, ook geen heksen. Het lijken me
eer defecte oude beaux, als Natuurmenschen vermomd. In Macbeth zit meer komieks;
hij is wel een mal-schutterige held, zoo één met twee linkerhanden, die ruige klant
met zijn fietskousen, met zijn gebaar van verbouwereerdheid en toch al prakkedenkend
door middel van zijn terugblikkend oog, over de toekomst. Het grappigst is het
duveltje op den helm van den geest, het kwelduveltje, dat den koning kwelt en
beduvelt - en dan de vlammen, met spitse vorkachtige tongetjes; want zulke
legendarische wezens als heksen stoken - dit is alleszins aannemelijk, - gestyleerde
vuurtjes.
Intusschen - de drie andere teekeningen
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hebben toch meer eigens. De gevoelige plaat heeft een gevoelige critiek geleverd op
Doncker's trant, door die teekeningen weer te geven als verschoten gobelins, met
brand- en waterschade, en ruwe stoppen er in,.... tot deze propere kolommen
ontoelaatbaar*).
Maar de costuums en de gordijnen en meubels waren ook zoo angstvallig
volgewerkt met ornamenten van de peuterigste soort, en wat waren die armen en
beenen opeengehoopt! - Uitzoeken maar! Er is geen verdeeling in expressieve partijen,
geen groepeering van licht en donker, geen voordracht in één woord. Wat de teekenaar
aan detail-grapjes maakt, als grotesque snijwerk op stoelen, komt niet genoeg uit.
Ook zonder eigenlijk relief te geven kan men het voornaamste releveeren. Ook uit
de vlakteekening kan de expressie opgehaald. Er is aan alles te veel werk, en te weinig
zorg besteed.
De geheele opvatting die, bewust of onbewust, door deze caricaturen wordt bepleit,
is wel van een zeer moderne geestigheid. Doncker geeft de helden van Shakespeare
als murwe zoo niet beurze gedegeneereerden, zooals er in dezen ingewikkelden tijd
zoovelen over hun eigen beenen struikelen.
Zelfs die al te doortastende man van de daad, Othello, (die toch een mooier Moor
had kunnen zijn,) doorsteekt er zich zoo lusteloos mogelijk. Die sukkel van een
Macbeth kan niet eens met overtuiging schrikken, terwijl de toeschouwers bij zijn
hallucinatie, of bij den massa-moord in Hamlet er zoo beroerd bij staan, als hunkerden
ze weg te wezen om het geval thuis te bemoraliseeren. Alleen in de schurken,
verdienstelijke tooneel-marqués, zit eenige energie. De doorspietste stiefvaderlijke
oom van Hamlet knarssetandt dat het een liefhebberij is. Jago kijkt al stribbelend
met zijn bewaarders, nog vol kwaadaardige belangstelling toe om vooral niets te
missen van de narigheid, die hij met zooveel talent heeft aangericht, en uit de
lynx-oogen van Lady Macbeth, een Duvelshoek-furie met een bulhond-physionomie,
loenscht in tegenspraak met haar wezenloos decadent armgebaar nog menige intrige.
Toch is zij min of meer een Geknakte Lelie, zij het ook een tijger-lelie, en de
overleden moeder van Hamlet die in doodsnoods-verdwazing haar vlecht te pakken
heeft, met haar strak masker was, vrees ik, bijna gedaald tot het peil eener
Hoogstaande Vrouw. Alles bij elkaar is het een verbijsterende collectie
minderwaardigen, met zeere oogen, steek-mop-plat-zadel- en een overwegend aantal
snotneuzen (dat de rechtschapen rechte-, de flinke arends-, de geestige wip- en de
idealistische schepneus ontbreken, behoeft wel geen betoog). De dramatis-personae
dezer burlesquen met hun schedels als lange turven, hun polka-haar, en het belangrijk
deficit aan kin, waaruit wij gelaatkundigen geneigd zijn te concludeeren tot
wilszwakte, schijnen wel een soort van apotheose der lamlendigheid op te voeren.
En dat vind ik heel aardig verzonnen.
Maar van den beschouwer vergt Ko Doncker's trant te veel sorteeren, dan dat deze
niet van hem een ruimer sorteering van pathologische verschijnselen zou mogen
verlangen. Een rijker karakteristiek der verzakten. Zoo is het niet waarschijnlijk, dat
aan geen dezer lieden van meestal hooge afkomst het ‘voeten naar buiten’ van jongs
af zou zijn voorgehouden, of dat ze hun handen alle er zoo ledepopperig bij zouden
laten hangen. En dat nog wel voor geurmakers, met zoo gesoigneerde baarden en
*) De wonderen (der techniek) zijn de wereld niet uit! Met onze tweede illustratie komen wij,
wel niet onberispelijk, maar toch knap voor den dag, zou ik denken.
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zoo bewerkelijk bewerkte stoffen aan het lijf! Het is nog te veel eenerlei misbaksel.
Het had allerhande kunnen zijn.
Hoewel niet bepaald een propagandist voor menschelijk schoon, heeft de teekenaar
van de doode Emilia trots baby-neusje en dikke lippen iets liefs weten te maken. En
een paar mannen, één koeiig-trouwe Schot aan Macbeth's disch b.v. schijnen zelfs
niet vreemd aan zekeren zieleadel. Het mooist is de geest van Banquo, die met zijn
‘c o u n -
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t e n a n c e m o r e i n s o r r o w t h a n i n a n g e r ’ droef verwijtend en waardig
tot majesteit toe, den lastgever zijner moordenaars aanstaart. Die enkele zeer fijne
dingen, waar het ridicule aan het sublieme grenst, maken de als geheel min-gelukte
teekeningen tot iets ongemeens.
Ko Doncker ziet het nu wel, ik wil hem nog maar niet zoo heelemaal weggooien.
Hij zelf moet aan het opruimen gaan! Nu of nooit moet hij besluiten, zijn niet onfijn
talent te zuiveren van den p a r f u m e x o t i q u e , waarin het verstikt. Zijn gaven
van karakteristiek vrijmaken en ontwikkelen tot meerder diepte en meerderen rijkdom.
Het is een hoognoodige operatie. De bekende Doncker met al zijn Duisterheid moet
geofferd en de teekenaar, die iets geziens of bedachts zoo klaar mogelijk en zoo
gewoon mogelijk opschrijft, die met iedere lijn iets zegt, moet als een Phoenix
herrijzen uit de asch van den chablonomaan.
C.V.

Dr. Jan Zürcher. (Larensche kunsthandel, Amsterdam).
Dr. Jan Zürcher werd in 1851 te Amsterdam geboren en overleed in 1905 te 's
Gravenhage. Aanvankelijk leeraar M.O. Fransch, Engelsch en Duitsch studeerde hij
te Leiden klassieke philologie, daarna geneeskunde en promoveerde in 1879 te Berlijn
op proefschrift, ‘Ein Beitrag zur Descendenz-theorie’. - Reeds als kind teekende hij,
schreef later kunstkritiek en begon eerst op gevorderden leeftijd te trachten zich uit
te zeggen door de schilderkunst.
Niet alleen dus veelzijdig wetenschapsman, maar vooral - het bleek ook uit zijn
indertijd bij van Dishoeck verschenen roman, ‘Roeping’ - vooral vurig
kunst-enthousiast was Zürcher; een diepgevoelige, uiterst fijn bewerktuigde, zeer
beweeglijke geest.
Zóo een, die zag en wist, die kende het leven en gevoelde de maatschappelijke
verwording onzer dagen, die erkende de leugen in onze samenleving, moest zich wel
van haar afkeeren, zich stellen buiten en boven haar om in diepst-eigen innerlijk te
worstelen om de geliefde schoonheid. In dit opzicht is Zürcher dan ook zeer blijkbaar
verwant aan de dichters-generatie van '80: Perk, Gorter, Kloos, Verwey. Bij dezen,
als bij gene die inkeer, die zelf-verdieping, die de schoonheid buiten het
maatschappelijke leven, als bovenzinnelijke macht gevoelt en zoekt. Uiting van dit
mysticisme is onder Zürcher's werk bijv. no. 1. M e m e n t o m o r i . In den ietwat
gewild uitvoerig toelichtenden catalogus vind ik o.a. hierbij aangeteekend: ‘Ziet hier
het woelen en zoeken, het opgaan en vallen, het zich verheffen en verzwinden, het
oprijzen naar de hemelen van illusie en droom, het zoeken van God, vreugde en
schoonheid -’.
Deze mystiek is ook sterk in no. 9, ‘Lentetij’: eene madonna-figuur oprijzend
tusschen licht en bloemen.
‘Het nieuwe leven van bloei en blijdschap, van gelouterd genieten...’ zooals de
catalogus hier aangeeft.
Het zijn dus wel, al deze, de gewaarwordingen van den schoonheid-begeerenden
mensch, kind van dezen tijd.
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Er is angst in dit werk, de angst van wie zich alleen weet, met om en boven zich
werking van onbegrepen krachten, de ondoorgrondelijkheid van het warrig, woelend
samenstel der maatschappelijke verhoudingen.
Maar het ziedt er ook in deze schilderingen. Het ziedt er van drang naar hooger
levenspeil, er wringt 'n wil tot vrijmaking van burgerlijke denkwijzen, van duffe
zedelijkheid, 'n verlangen naar feestende zinnelijkheid, natuurlijke vreugde,
helleensche levensblijheid, zooals een Nietzsche zich dacht. (Zie bijv. no. 20, F r e u e t
e u c h d e s L e b e n s ; no. 21, d e Ve r l o s s e r ; no. 25, L i e f d e s g e l u k ).
Het onevenwichtige in het werk van dezen zoeker is zijne teere mystiek ten eenen,
zijn volbloedige, levenbegeerende zinnelijkheid ten anderen kant. (No. 17, L e
B a i s e r ).
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Onevenwichtigheid kenmerkt in elk opzicht gansch dit oeuvre. Monticelli had een
grooten invloed op zijn kleur, zijne plastiek ook. Zürcher, als hartstochtelijk
verzamelaar, moet veel met liefde en vereering naar dezen hebben gezien. Maar dan
wegen weer andere invloeden over: Israëls, Mathijs Maris en meerderen. Men ziet
het ieder der werken wel aan. Waar Zürcher onder de bekoring van eenigen meester
was, trachtte hij zich diens technische kwaliteiten eigen te maken, voelend zijn eigen
gemis aan handvaardigheid.
Dit is wat hem al aanstonds beneden een Vincent van Gogh plaatst, die zich een
uitingswijze te scheppen vermocht.
Zürcher's talent is geprononceerd litterair. Hij was een rijke geest, flonkend met
veel kleurige facetten, een die diep in zijn ziel veel omdroeg, dat drong tot uiting.
En in die overvuldheid van emotie greep hij ook het penseel, leverde aldus
meestentijds illustratie van wat hij zich in litterairen vorm had gedacht.
En tòch, hoe vreemd-bekorend kan hij zijn, wanneer hij zich, aan litteratuur en
filosofie ontworstelend, tot aandachtig beschouwen der natuur zet. Dit getuigen zijne
landschappen van zéer eigendommelijke Romantiek: no. 7 ‘Winterstemming’ in
gedempt groen van droomend mineur; no. 2 ‘Avondschemering’, in goudelend licht,
als orgeldreuning zwellend tot grootschheid. Dàn komt de moderne mensch in de
beste beteekenis naar voren, die uit de diep-overwogen realiteit de essence van
schoonheid peurt, zooals in dat zeer bijzondere kinderkopje, no. 11, des schilders
oudste zoontje, slapend.
Zijn équilibre vond Zürcher niet. Maar boven veel wat in dezen tijd geschilderd
werd met meerdere vakvaardigheid, boven veel leeg techniek-gedoe van knapper
faktuur en zuiverder ‘peinture’, staat dit werk uit van een, die zijne groote
zielsbewegingen, zijne innige schoonheidsontroeringen, uit de volheid van zijn
gemoed stamelde.
FRANS VERMEULEN.

Tentoonstelling van kleederdrachten te Haarlem.
De heer Von Saher weet telkenmale in het onder zijn beheer staand museum
tentoonstellingen te organiseeren, die in een of ander opzicht aantrekkelijk zijn,
maar.... zij zijn niet immer genoegzaam overwogen of voorbereid om een blijvenden
indruk na te laten, een juisten kijk te geven op het onderwerp dat hij zich voorgesteld
heeft.
Het kan zijn dat wij de zaak wat te serieus opnemen, en het, gegeven de
omstandigheden, de voorkeur verdient liever iets halfs te doen, maar zóó, zonder
behoorlijke systhematische indeeling, zonder uitvoerige catalogus, heeft een dergelijke
tentoonstelling o.i. weinig essentieel nut. Wij moeten ons nu contenteeren tot het
mooi of leelijk opmerken van costuums die feitelijk eerst waarde krijgen in verband
tot hun tijd, die juist begrepen kunnen worden zoodra er een mensch in zit. Wij
kunnen ons wel denken hoe in dit geel zijden sleepjaponnetje een slank figuurtje ons
te gemoet zou komen, of een forsche boerendeern in dat geborduurde pak uit de
Herzegowina, maar dan moet men niet geheel vreemdeling in de costuumhistorie
zijn. De afzonderlijke patronen, de losse borduursels zijn daarom beter te waardeeren.
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Dat stevige goed uit Herzegowina, versierd met zuivere sterke kleuren, daar zit durf
in, om dit zóó aan te brengen, en de Bulgaarsche hoofdtooisels met hun kralen en
schelpjes, hoe rijk zijn ze met die onvervalschte, ongezochte ornamentmotieven.
Och, laten onze kralen rijgende juffertjes daar eens naar zien, en dan, ‘en passant’
naar die Chineesche borduursels, overladen misschien, maar vol van een rijkdom en
weelde die men hier niet schijnt te kennen, laat staan aan te durven, of.... is dit
misschien niet modern genoeg. Zoo is deze tentoonstelling toch het bezien misschien
wel waard; de zucht om met eigen handen, geen moeite ontziend, iets zoo mooi
mogelijk te maken - hoe weinigen kennen dat.
R.W.P. Jr.
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No. 720. EX-VOTO VAN JEAN DE LANNOY GEDREVEN ZILVER WAARSCHIJNLIJK VLAAMSCH;
XVDE EEUW
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Eene collectie middeleeuwsche plastiek
door J.B. van Stolk.
III.
In dit derde artikel over mijne middeleeuwsche plastiek, stel ik mij voor aan de lezers
van Elsevier eenige mijner 15e eeuwsche beelden te laten zien en daarmede kom ik
op bekender terrein. Dat vijftiende eeuwsche beeldhouw kunst het tegenwoordige
publiek minder vreemd aandoet dan de plastiek der vroege middeleeuwen ligt voor
een groot deel aan de schilderkunst, die in de Nederlanden in de 15e eeuw hare eerste
bloeiperiode begon. De typen van dien tijd zijn ons vertrouwd geworden, doordien
de Hollander een voor schilderwerk speciaal vatbaar oog heeft en al vindt 't groote
publiek veel af te dingen op de voorstellingen der primitieve schilderijen, men kent
ze toch en de onbemindheid door onbekendheid vervalt. Van niet onbemind tot
bemind is echter nog een groote afstand en het is zeker niet overbodig de schoonheid
in het licht te stellen van eene periode van kunst, die in het begin der eeuw in Frankrijk
en Vlaanderen vrij van renaissance-invloeden nog zuiver het Gothieke type laat zien.

NO

531. DE HEILIGE URSULA. SPAANSCH. XVDE EEUW.

Het is hier misschien de plaats een feit te releveeren, waarop Champollion-Figeac,
in ‘Le Moyen Age et la Renaissance’ van Lacroix, 5e deel, de aandacht vestigt.
Sprekende over de 13de eeuwsche glasschilderingen, wijst hij er op, dat het Blanche
van Castilië geweest is, die de ontwikkeling der Gothische kunst in Frankrijk in
hooge mate bevorderd heeft en dat zij vermoedelijk vele Spaansche kunstenaars
medebracht, die op de bestaande Fransche kunst de tradities der zoo artistieke Mooren
geënt hebben. Champollion-Figeac haalt eenige eigenaardigheden der ornamentiek
als bewijs van
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438. EIKENHOUTEN BALKSLEUTEL ‘DAVID EN GOLIATH’. 15DE EEUWSCH HOLLANDSCH WERK.

zijne stelling aan. Ik wensch niet op die bewijsvoering verder in te gaan; het zoude
ons te ver van ons onderwerp voeren, maar wel zoude ik de aandacht van meer
competente kunsthistorici willen vestigen op het eigenaardige samenvallen van de
opkomst der kunst in de Nederlanden en de heerschappij van Spanje over deze landen
en tevens op de onmiskenbare punten van overeenkomst in de Spaansche en
Vlaamsche kunst. Ik behoef slechts te wijzen op de vele schilderstukken van
Spaansche meesters der XVde eeuw, die men lang voor Vlaamsch werk aanzag. Hoe
het zij, als eene zekerheid mag aangenomen worden, dat Spanje op de kunst van
Europa een veel grooter invloed uitgeoefend heeft dan veelal vermoed wordt; ik durf
zelfs verder gaan en beweren, dat die invloed niet geringer geweest is dan die van
Italië. Intusschen heeft de Spaansche kunst nooit de waardeering ondervonden, die
aan de Italiaansche ten deel viel en nu nog is de belangstelling in de Spaansch
Christelijke kunst (ik zeg niet die in de Spaansch Moorsche kunst) betrekkelijk gering,
niettegenstaande er onbeschrijfelijk mooi werk gemaakt is, vooral in de Middeleeuwen
en XVIde eeuw. Ik vermoed, dat het nog tamelijk veel voorkomen van Spaansche
kunstvoorwerpen uit dat tijdvak mede een reden is der onvoldoende waardeering;
althans in de antiquiteitenhandel is dit het geval. Om de kunst meer te doen
apprecieeren, zoude Spanje wijs handelen evenals Italië deed, te toonen, dat het zelve
waarde aan zijn oude kunst hecht. Ik weet eigenlijk niet of er een Spaansch
uitvoerverbod van kunst bestaat, maar zoo ja, dan wordt er ten eenenmale onvoldoende
de hand aangehouden en zooals het nu gaat doet het weemoedig aan, wanneer men
b.v. verneemt met hoe weinig waardeering antiquairs en kloosterlingen de mooie
kerkelijke kunst verschacheren en hoe zorgeloos ze behandeld wordt.
Hierbij de afbeelding van eene 15de eeuwsche Spaansche groep van
gepolychromeerd hout, No 531, hoog M. 1,03 (zie bl. 81). Ze stelt voor de heilige
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Ursula met haar gezellinnen en kan wat schoonheid aangaat toch zeker wedijveren
met de kunst uit andere landen.
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DOORGANG IN HET MUSEUM.

nog zeer aantrekkelijk de naïveteit der middeleeuwen en een levend geloof. Is dit in
Spanje nog te vinden, zoude men geneigd zijn zich af te vragen; nu men de oude
mooie kerkelijke kunst zoo verwaarloost, als door bijna ieder reiziger bijna overal
in Spanje geconstateerd wordt, Onwillekeurig denkt men aan Japan. Ook daar wordt
de kerkelijke kunst veronachtzaamd en verkwanseld en vraagt men den priesters,
waarom ze hunne schoone beelden verkoopen, dan antwoorden ze u treurig: ‘Onze
goden zijn dood, ons geloof is eene traditie en wij verkoopen wat er rest uit de
vervallen tempels om ons leven te onderhouden’. Zouden in Spanje de heiligen ook
gestorven zijn en het geloof een sleur geworden? Gelukkig dan de schoonheidsculte,
die de beelden doet herleven, waaraan hooggestemde kunstenaars een deel van hun
ziel gegeven hebben, en heil den tempels, waarin ze vereerd zullen worden zoolang
de mensch de goddelijke sprank, de zin voor schoonheid zal weten te bewaren. Dat
men dan echter ook zorge, dat onze musea inderdaad tempels zijn, der schoonheid
waardig. Dat het mogelijk is, daarvoor getuigt o.a. de mooie opstelling in de zaal in
het Louvre, aldaar bekend als de nieuwe XIVde eeuwsche zaal, waarin de eereplaats
wordt ingenomen door eene gepolychromeerd steenen maagd, die men zoude kunnen
noemen: ‘De maagd der maagden’ en die zoo schoon is, dat een reis naar Parijs,
alleen om haar te zien, reden heeft.
Om nu echter terug te komen op mijn betoog over XVde eeuwsche plastiek,
vermeen ik, dat het in de Nederlanden gedecideerd het Zuidelijke gedeelte was, dat
voor de beeldhouwkunst het meest van belang geweest is. Tegenover een groot aantal
beeldhouwwerken van Vlaamsche origine is er van Noord-Nederlandsch werk weinig
overgebleven. Voor een deel kan de beeldenstorm, die in het Noorden erger gewoed
heeft dan in het Zuiden, hier oorzaak van geweest zijn, maar als men nagaat, dat nog
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tegenwoordig schilderkunst als volkskunst bij de Personeele Belasting vrij uitgaat,
beeldhouwkunst daar-
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20 EN 21. DE AANKONDIGING. EIKENHOUTEN BEELDEN DER XVDE EEUW. VLAAMSCH.

entegen als luxe zwaar belast wordt, zelfs zoo, dat eene verzameling als de mijne
pecuniair zeer zwaar drukken kan, dan vraagt men zich af, zit die bevoorrechting der
schilderkunst niet in den volksaard en kan men niet gevoegelijk aannemen, dat ook
vroeger de nationale kunstuiting het schilderen, en niet het beeldhouwen, was en er
in Vlaanderen meer beeldhouwerswerkplaatsen gevonden werden dan in Holland.
Als positief Noord-Nederlandsch beeldhouwwerk durf ik slechts twee stukken
15de eeuwsche plastiek uit mijne collectie te beschouwen, te weten de na hunne
vondst enkele jaren geleden, in verschillende couranten beschreven Kamper
balksleutels. Onder balksleutels verstaat men de aan consoles herinnerende
steunstukken onder de zichtbare balken van een plafond. Deze balksleutels kwamen
bij het afbreken eener smidse te Kampen te voorschijn. Men heeft mij medegedeeld,
dat er zes balksleutels gevonden waren, doch dat vier er van bij het afbreken verloren
gingen. De twee overblijvenden stellen voor, de eene David en Goliath, de andere
Christus de voorvaderen uit het voorgebergte der hel verlossend. Het zijn zeer knap
uitgevoerde houtsnijwerken, geestig en uitvoerig. Onder No 438 geef ik (bl. 82) een
afbeelding van eerstgenoemd stuk. De figuur van David is 23 c.M. hoog. Het is van
afgeloogd eikenhout.
Deze twee stukken en hier en daar aan gebouwen aangebracht beeldhouwwerk
zijn ten minste zeker in Noord-Nederland gemaakt, niet onmogelijk door
Zuid-Nederlandsche kunstenaars, maar van geen enkel los kerkbeeld is dit met
zekerheid te zeggen bij de zeer intieme relaties tusschen de geestelijke organisaties
der Noord- en Zuid-Nederlanden. Natuurlijk zijn er ook ten Noorden van Braband
ten allen tijde enkele losse houten beelden vervaardigd, dit bewijst een met het oog
op de techniek zeer interessant onaf 19de eeuwsch beeld, afkomstig uit Overschie,
dat in het oudheidkundig museum te Rotterdam te zien is. Hieraan ziet men hoe een
eenigszins voor de verhoudingen van het beeld geschikt stuk hout eerst door
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NO 461. EIKENHOUTEN GROEPJE, VOORSTELLENDE ‘SALOMÉ MET HET HOOFD VAN JOHANNES DEN
DOOPER’. XVDE EEUW. VLAAMSCH.

stukken, die door houten pennen bevestigd werden, van voldoende grootte gemaakt
werd om den geheelen vorm te kunnen verkrijgen. De eisch van het werk is dan ook
nooit geweest het geheele beeld uit één stuk hout te snijden; eerstens niet omdat de
bedoeling was het beeld te beschilderen en tweedens omdat bij de bewerking elk
stuk hout verrassingen medebrengt in den vorm van slechte steeën als anderszins.
Dat ook de hooggeroemde Hollandsche zindelijkheid in groote mate schuld is aan
het verdwijnen der middeleeuwsche kunst in onze landen mag men met zekerheid
aannemen. Als men oplet hoe tegenwoordig nog opruiming gehouden wordt, wanneer
het voorjaar aangebroken is en de wind van de groote schoonmaak over het land
waait, hoe alles opgeverfd, gewit en gerestaureerd wordt, dan verklaart men zich,
dat er niet veel van plastiek uit de middeleeuwen gaaf tot ons gekomen kan zijn.
Pastoor en koster zijn in dit opzicht geen haar beter geweest dan de Hollandsche
huisvrouw en het is niet uitgesloten, dat de witkwast een stille maar krachtige
medewerker der hervorming geweest is; een rechtgeaard Nederlander toch moet zich
behagelijker gevoelen in een erg wit gekalkte, netjes glad geverfde kerk zonder
stofnesten, zooals beelden, kleeden en andere versieringen toch altijd zijn, dan in de
mystische kathedralen en kerken van het katholicisme. Zonder opoffering van de
oude mooiheid kan ik mij dan ook niet voorstellen, dat Rome in onze
groote-schoonmaak-landen nog aanhang gehouden zoude hebben; er is veel van
middeleeuwsche beelden, schilderijen, frescoes, en trouwens van alles wat niet
geschuurd kon worden of in een kast gezet als concessie aan ons nationale
reinigingsprincipe gevallen.
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Ter bevestiging mijner bewering kan ik niet nalaten het onderschrift te vermelden
van de afbeelding eener Madonna in een onzer geïllustreerde weekbladen. (Photogr.
Berkers).
Dat onderschrift luidt als volgt: ‘Het oudste kerkelijke beeld in Nederland. Boven-
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staand O.L. Vrouwebeeld, dat na geheel gerestaureerd en van aanzien veranderd te
zijn in de kunstwerkplaats van Dr. Cuijpers te Roermond, weder zijn eereplaats in
de kerk te Ommel herkregen heeft. Het is fijn in prachtig ivoor gesneden en moet
volgens Dr. Cuijpers, den beroemden kenner van oud-kerkelijke kunst, dagteekenen
uit het begin der 13de eeuw’.
Waar Dr. Cuijpers' naam vermeld wordt behoeven wij ons niet bevreesd te maken,
dat werkelijk plaats heeft gehad, wat het onderschrift beweert. Intusschen is ze zeer
teekenend, die klaarblijkelijke verheugenis van den steller van het onderschrift in de
geheele restauratie en verandering van aanzien; vermoedelijk denkt hij zich de ziel
van het kunstwerk in het ivoor als zoodanig en begrijpt hij niet, dat die ziel door de
oorspronkelijke bewerking werd uitgedrukt.
Waar opvattingen als hierboven aangehaald nu nog gelden, begrijpt men, dat in
tijden, waarin de banvloek der renaissance nog nagalmde, het den Parochiaan weinig
moeite kostte Heer Pastoor over te halen een middeleeuwsch beeld, waarvan de
polychroom door den tijd geleden had te doen vervangen door een spiksplinternieuw
snijwerk, en stond de glimmende, zoete heilige dan tegen den helder witten muur,
dan eerst kwam bij den waren Hollander de stemming. Voor zooveel zindelijkheid
boog hij zich gaarne neder en aan het oude beeld, dat nu op zolder der pastorie lag,
dacht hij in 't geheel niet meer. Trouwens heel lang lag het oude beeld ook daar niet.
Pastoor hield er ook niet van dien ouden rommel te bewaren en stond tot voor korten
tijd gaarne die oude stukken hout af als er iets in het dorp te doen was. Uiterst geschikt
waren ze om met teer besmeerd als fakkels te dienen. Een nieuwe burgemeester
kostte het leven, bij wijze van zeggen, aan vele oude heiligen, destijds toen ze nog
geen geld waard waren, en het was eene zeldzaamheid, wanneer ze om een of andere
reden gespaard bleven. Het zijn die gespaarde beelden, die later bij antiquairs terecht
kwamen, maar het is nog niet zoo lang geleden, dat de vuurdood als boven beschreven
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het gewone einde was der middeleeuwsche plastiek in Holland. Een prachtstukje in
het Ned. Museum is ter nauwernood
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516. ST. ANNA. FRANSCH HOUTEN BEELD. XVDE EEUW.

had het prachtig gesneden ridderbeeldje (Aartsengel?) reeds ondergaan. Doch blijkbaar
was het stille beroep op den schoonheidszin zijner beulen niet zonder gevolg geweest,
want het is gespaard gebleven en prijkt nu, van zijn teerkorst ontdaan, op een
eereplaats in ons nationale museum.
Een ander gespaard beeld was mij bekend, dat echter, in minder goede handen
gekomen, op een buitenplaats in de buurt van Nieuw Hellevoet te midden van een
vijver terecht kwam en daar, tot aan de borst in het water, als Neptunus moest
fungeeren.
Is er in Noord Nederland weinig middeleeuwsche plastiek overgebleven, zooals
ik hier boven zeide, van Vlaamsch 15de eeuwsch werk is er veel tot in deze eeuw
bewaard en bijna alles is het mooi werk wat techniek aangaat. Vlaanderen maakte
te dien dage school, zoowel wat beeldhouwwerk als wat schilderwerk betreft en al
mis ik zelfs in de aantrekkelijkste stukken de charme der vroegere middeleeuwen,
zoo is toch Vlaamsche plastiek der XVde eeuw te noemen onder het schoonste wat
door menschenhand gemaakt is. Onder No 20 en 21 (bl. 84) geef ik de afbeelding
van eene Annonciatie uit het midden der eeuw, echt Vlaamsch werk van afgeloogd
notenhout, ongeveer 87 c.M. hoog. ‘Zie de dienstmaagd des Heeren; mij geschiede
naar uw woord’. Men behoeft het niet te vragen. Dit zijn de woorden, die het beeld
spreekt. Zoo zag de dienstmaagd des Heeren er op dat oogenblik uit en zoo verscheen
de engel Gabriël voor haar oog en zoo sprak hij: ‘Wees gegroet, gij begenadigde!
De Heer is met U, gij zijt gezegend onder de vrouwen’. Zoo dadelijk zal de engel
van haar weggegaan zijn. De vleugels van het beeld zijn verloren, maar
niettegenstaande dat, voelt men dat hij niet staat, maar met de vleugels trillend,
zweeft; een engel en geen mensch is. Dit is wel werk van het land en den tijd van
Memling en den Maître des Moulins evenals een groepje No 461 hoog 45 c.M. (bl.
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85) van familierelaties met v.d. Weijden's werk getuigt. Zoude iemand beweren, dat
het werkelijk van diens hand was, ik zoude het gereedelijk gelooven, zoo
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doet het groepje aan de geschilderde analoge voorstelling van v.d. Weijden denken.
Zijn het niet dezelfde stemming, dezelfde stand, dezelfde plooien en
vleeschbehandeling als bij den Johannescyclus van Berlijn en Frankfurt? Daarbij
‘het kan met de stukken in de hand bewezen worden, dat Rogier de medewerker van
beroemde beeldsnijders geweest is’, schrijft de heer Destrée in ‘Onze Kunst’ van
Februari 1906, er intusschen bijvoegende ‘maar niets bewijst, dat hij ooit zelf den
beitel gehanteerd heeft’.

NO

761. EIKENHOUTEN MADONNA. VLAAMSCH. VROEG XVDE EEUW.

Zoover geschreven, bekijk ik nogmaals met attentie het groepje en nu komt het
mij voor, dat zoowel Salomé als de beul en zelfs het hoofd van Johannes den Dooper
glimlachen; Johannes weemoedig, de twee andere sarcastisch, diabolisch, zooals
men van zulke gedepraveerde sujetten verwachten kan. Dan is het of de lippen van
den Précurseur zich openen en fluisteren: ‘Patere quam ipse fecisti legem’; ‘Aanvaard
de wet, die ge zelve gemaakt hebt’, en ik heb begrepen: een symptoom der oogziekte
der verzamelaars, waartegen ik in mijn tweede artikeltje fulmineerde. Op nieuw neem
ik mij vast voor niet toe te geven aan de neiging tot phantaseeren over makersnamen,
maar mij te laten leiden door schoonheid en door niets anders. Natuurlijk moet men
ook hier niet in overdrijving vervallen. Weet men met zekerheid den naam van den
maker van een schoon kunstwerk te noemen, dan voorwaar zoude het dwaasheid zijn
dien te verzwijgen, reeds met het oog op de documenteering, en daarom wil ik ook
den meester der Ursula legende niet negeeren, den vervaardiger van het schilderijtje,
dat als No 444 hierbij gereproduceerd wordt (bl. 86). Het is eene Madonna op paneel
geschilderd 32½ × 23½ c.M. groot, uitstekend van conservatie en mooi van teekening
en kleur, zooals al het bekende werk van den Brugschen meester. Het is hier op zijn
plaats ter vergelijking met het beeldhouwwerk van de tweede helft der XVde eeuw.
Uit ‘Les primitifs Flamands’ van Fierens-Gevaert leerde ik des makers naam, Pimpel
kennen.
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Ik geef nog een XVe eeuwsche Vlaamsche Madonna ter verdere vergelijking,
meer speciaal om te constateeren hoe reeds in het begin der eeuw, de eigenaardigheden
van het latere type bemerkbaar zijn. Het is een vroeg XVde eeuwsche maagd met
zeer geprononceerde reminiscenties aan de
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XIVde eeuw, maar toch reeds met het eigenaardige Vlaamsche XVde eeuwsche type.
Het mooie beeld is uit Limburg afkomstig. Het is 83 c.M. hoog van afgeloogd hout
en draagt mijn collectienummer 761. (Zie bl. 88).
In het tweede artikeltje over mijne collectie maakte ik gewag van een nevel, die
in de XIVde eeuw als het ware over Europa hing. De XVde eeuw geeft dien indruk
niet meer. Over het algemeen is de gezichteinder opgeklaard. De druk door den
mistigen dag op 's menschen gemoed uitgeoefend, is blijkbaar verdwenen; in de
kunst ten minste is het duidelijk merkbaar, dat er een opgewekter geest over den
kunstenaar gekomen is; het is alsof de kloosterstemming plaats gemaakt heeft voor
een meer wereldsche opvatting. Zeer frappant bewijst dit een fransch steenen beeldje,
dat ik hiernevens laat afbeelden onder No 703. Het stelt voor eene vrouwelijke heilige
een toren dragende waarschijnlijk St. Barbara. Van den XIVde eeuwschen stijl is
niets over gebleven.

NO

703. ST. BARBARA? STEEN. FRANSCH. XVDE EEUW.

In tegenstelling met de in mijn vorig artikeltje beschreven fransche beelden is de
voorstelling geprononceerd wereldsch. Deze elegante dame met hare niet meer
gestyleerde maar aristocratische handen, met haar gesoigneerd toilet en vriendelijk
gezichtje is niet vervaardigd onder dezelfde gemoedsstemming waaronder de XIVde
eeuwsche Madonna's ontstonden. Toch is het een prachtig beeldje en de techniek
zeker niet minder knap, doch het werd niet meer biddend, maar veeleer zingend
vervaardigd. Nog steeds is het eene intieme gevoelsuiting maar de uiting van een
ander geslacht als dat van de XIVde eeuw.
Sterker nog komt die opgewekte geest uit in een grafsteen van Turnhoutsche hand,
uit het begin der eeuw, No 766 van mijn catalogus, 130 × 80 c.M. groot. Hij is uit
den bloeitijd der Turnhoutsche beeldhouwkunst. Gemoedelijker, ik had haast gezegd:
gezelliger, grafsteen kan men zich moeilijk denken. De maagd, het kindje Jezus,
Johannes de Dooper, allen zijn even naïf opgewekt weergegeven, en zelfs de doode
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Godefroi Clauwes, consiller de Monsigneur le Duc de Bourgoigne, zooals het opschrift
luidt, heeft iets vermakelijk joviaals over zich. En dan die goedigheid der gestes van
den Dooper, dat aanmoedigende vooruitduwen en het teeder vasthouden van het
lammetje, de bekoorlijke houding van den kleinen Jezus en de welwillendheid van
de prachtige Maagd. Alles is zoo vol van zon en leven, dat de steen geen grafsteen
gelijkt volgens vroegere en latere opvatting. Toevallig is het, dat hij ook nooit als
zoodanig gediend heeft. De steen werd tijdens het leven van Clauwes gemaakt, maar
heeft door onbekende omstandigheden zijn graf nooit versierd. (Zie bl. 91).
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De familiariteit tusschen den mensch en het heilige, zoo sterk sprekend in dit
beeldhouwwerk en in zoo menig ander kunstproduct dier dagen, heeft eene
onbetwistbare charme, maar duidt tevens op eene vermindering van eerbied. Het is
alsof de mensch zichzelven van meer beduidenis gaat achten dan voorheen. Hoe
langer hoe meer komt hij in kerkelijke voorstellingen op den voorgrond; als donateur
menigmaal zóó dat hij de meest beteekenende figuur daarin wordt. Zeer typeerend
hiervoor is eene schilderij van Masaccio (1401-1428) in het Keizer Friedrich Museum
te Berlijn. De voorstelling is de geboorte onzes Heeren, daarbij komen twee donateurs
voor, blijkbaar jonge edellieden. Zij staan daar zoo hoogmoedig, verwaten afgebeeld,
dat men den indruk krijgt alsof ze ‘du haut de leur grandeur’ de heilige familie dulden,
maar meer ook niet. Eene andere curieuse aberratie van het begin der XVIe eeuw,
die misschien eenigszins anders psychologisch verklaard moet worden is het
eigenaardige zelfportret van Dürer uit München. De zeer duidelijke poging om
zichzelven als Christus voor te stellen, vindt in de 19e eeuw een tegenhanger in onze
litterairen kunstenaar Multatuli, die in zijn Kruissprook dezelfde
hoogheidswaanzinnige vergelijking van zichzelven met den Godmensch maakt.
Een zeer frappant beeld, dat ik onder No. 516 aan mijne lezers voorstel (bl. 87),
is eene biddende Moeder Anna met het boek. Ik geloof, dat het Fransch werk is. Het
is van hout met enkele polychromie restes en 76 c.M. hoog. Er ligt iets van het
sentiment van het Eeuwige Gebed van Nicolaes Maes in dit beeld, maar het is minder
zoet. Moeder Anna is in de christelijke Iconographie een veel voorkomende
voorstelling; veel meer dan haar echtgenoot Joachim. Het is op Moeder Anna, dat
het dogma der Onbevlekte Ontvangenis slaat. De Nieuwe Courant bevatte voor eenige
jaren een ingezonden stuk geteekend C., waarin dit dogma duidelijk uiteengezet
werd. In het kort is de bedoeling, dat Moeder Anna vrij van de erfzonde was, toen
zij het leven schonk aan Maria. De geleerde inzender van boven geciteerd stuk schrijft:
‘Onder het rijke materiaal ter adstructie van dit betoog, zij slechts gewezen op de
toevoeging bij de Lorettaansche litanie: ‘Regine sine labe originali concepta’. Ik
vond het interessant, hierop nogmaals de aandacht te vestigen, daar zoo dikwijls de
zin der uitdrukking ‘Onbevlekte Ontvangenis’ verkeerd begrepen wordt.
Eene veel voorkomende voorstelling is: moeder Anna met Maria in den arm, zelve
weder het kindje Jezus vasthoudende. De Duitschers noemen deze voorstelling
eigenaardig: ‘Anna selbdritt’. Onder No 640 laat ik u zoo'n groep zien (bl. 92). Ze
is in Frankrijk vervaardigd van afgeloogd notehout, en 76½ c.M. hoog. Het opvallende
van deze groep is de Egyptische indruk, die ze maakt. Voor een deel moge dit een
gevolg zijn van het bijzondere hoofdtooisel, maar ook de snit van het gezicht der
grootmoeder wekt herinneringen aan den Nijl op. Trouwens ook bij andere beelden
die ik bezit is een vroeg oosterschen indruk niet te miskennen en vaak hoor ik van
een of ander bezoeker dezelfde opmerking. Ik schrijf het verschijnsel toe aan eene
overeenstemming van opvatting der beeldhouwers van godsdienstbeelden in het
Oosten en het Westen; eene overeenstemming, die pleit voor eenen
gemeenschappelijken ondergrond der diverse godsdiensten en voor een zelfde voelen
bij den vromen vervaardiger van het Christelijke en van het Egyptische of
boedhistische beeld. In mijn tweede artikeltje roerde ik dit punt reeds met een enkel
woord aan.
Als een voorbeeld van overeenkomst met boedhistische opvattingen geef ik onder
No. 424 eene vlaamsche afgeloogde XVIde eeuwsche Madonna met kind. Mij komt
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de overeenkomst hier sterk sprekend voor. Het gelaat der moeder en speciaal de
linkerhand doen al zeer Oost-Aziatisch aan! Het beeld is 96 c.M. hoog. (Zie bl. 93).
Voor hem, die zin voor geschiedenis heeft,
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NO

766. GRAFSTEEN VAN GODEFROI CLAUWES. TURNHOUTSCH WERK. XVDE EEUW.

wekt het verzamelen van middeleeuwsche plastiek telkens herinneringen op en wordt
de geschiedenis als het ware tastbaar. Het droge woord is nooit in staat ons in het
verleden te verplaatsen, zooals een oud beeld dat kan. In het oude kerkbeeld gevoelen
wij de stomme ooggetuige der vervlogen tijden en doordat wij het voor ons hebben
is het alsof de afstand vervalt en het verleden tot ons gekomen is. Zoo menige
geschiedkundige wereldschokkende gebeurtenis komt ons niet vreemder voor dan
een bericht der telegrammen onzer nieuwsbladen, als wij met de hand het beeld
aanraken kunnen, waarvoor niet onmogelijk medespelers dier gebeurtenis geknield
gelegen hebben, al waren het geen hoofdpersonen van het drama, dan toch allicht
eene angstige krijgsmansvrouw of wel een lansknecht of ruiter zelve, voor hij ten
strijde toog. Een beeldje kan ik zelfs in verband met een eenigszins bekende
persoonlijkheid brengen. (Men zie de buiten-tekstplaat, tegenover den titel van dit
artikel).
Het is No. 720, een ex-voto geschonken door Jean de Lannoy, eene in gedreven
zilver vervaardigde afbeelding van den schenker in geknielde houding, terwijl hij
een reliek van St. Jan den evangelist aanbiedt, 32¾ c.M. hoog, denkelijk Vlaamsch
werk.
Jean de Lannoy vervulde eene hooge betrekking onder Philips den Goede. Zooals
men aan den keten met het bekende schaapje ziet, was hij tevens ridder van het
Gulden Vlies en als zoodanig wordt hij vermeld in het in 1907 ter gelegenheid der
tentoonstelling te Brugge uitgekomen werk over die instelling. Baron Kervyn de
Lettenhove schrijft op pag. 24 over hem:
‘C'est Jean de Lannoy, qui dans un combat près de Lokeren, aperçoit Jacques de
Lalaing acculé près d'un fossé profond et cerné par les Gantois: “il ne faut pas laisser
ce vaillant chevalier, s'écrit il et s'en aille qui veut, moi j'irai”, et sans calculer le
danger, suivi seulement du sire d'Humières, il vole au secours du bon chevalier et le
sauve!’
Als men het beeldje nauwkeurig beschouwt,
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worden die woorden werkelijkheid en ziet ons geestesoog het handgemeen dier dagen
terug, waarin veelal de eerste samenstoot opgelost werd. De strijdkolven en
slagzwaarden en het andere curieuse wapentuig, dat wij uit de Gevangenpoort en
Rijksmuseum kennen, krijgen voor ons beteekenis in den strijd van man tegen man
en wij geraken onder de bekoring van deugden, die de tegenwoordige tijd zoo
zeldzaam in haar middeleeuwschen vorm te zien geeft. Ridderlijkheid en persoonlijke
moed krijgen een anderen klank voor ons als ze in symphonie met het ratelen van
slagen op schild en wapenrusting afgespeeld worden en als wij den schoon gebouwden
Jean de Lannoy in gedachte zijn kameraad ter hulp zien snellen, verheugen wij ons
in zijn moed en in de trouw, waarmede hij vervult: ‘le seul devoir de à son compagnon
sauver la vie’ K.v.L. Dat het geweldige slagen geweest zullen zijn, die Lannoy
uitdeelde, daarvoor staat ons de reuzengestalte en de stierennek borg, die het beeldje
zoo realistisch te zien geeft en er is iets uitermate touchants in, die krachtmensch
geknield te zien liggen met die naieve uitdrukking van piëteit. Overigens is de indruk
van den ridder niet die van een zeer intellectueel mensch, het voorhoofd is laag en
de devote houding is niet van onzen verlichten tijd, maar is het niet of uit het beeldje
een vrede spreekt, die ook niet van onzen tijd is en die de Gothisch gestemde Guido
Gezelle verklaart in het schoone gedichtje, Si scires’.
Wat weet gij, wijze mensch,
Geleerde hemelmeter,
die God onwetend zijt,
zoo waant gij, meer en beter
als hij, die niet en weet;
die vol ootmoedigheid,
en vast op God gesteund,
het weten Gods verbeidt?

NO

640. MOEDER ANNA MET MARIA EN KINDJE. FRANSCH. XVDE EEUW.
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Zeg ik te veel, wanneer ik beweer, dat de meeste menschen van heden, ook zij die
bekoord worden door Gezelle's poëzie, toch den neus optrekken voor zooveel
ootmoedigheid? En is het niet de onuitgesproken meening van de meesten onzer, dat
het toch in onze verlichte eeuw niet aangaat, dat wij ons zoo nederig zouden buigen
voor iets wat wetenschappelijk niet bewezen is; wij die toch wat beschaving aangaat
aan het hoofd der eeuwen staan. Ik zoude willen antwoorden, dat ondanks onze
geestelijke ontwikkeling onze beschaving nog tamelijk oppervlakkig is; onder anderen
be-
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wijst dit, dunkt mij, het zeer groote bezoek aan de Gevangenpoort door onze
landgenooten vergeleken met het kleine bezoek onzer musea; maar tevens zoude ik
willen antwoorden, dat ons de wetenschap geene verklaring van ons bestaan heeft
gegeven en dat wij nu nog even bedremmeld dat raadsel aanstaren als men ten tijde
van Jean de Lannoy deed. Is, uit dit standpunt bezien, de houding van Jean de Lannoy
niet de meest passende, bij onze onwetendheid? Dit beeldje toont nog het zuivere
Credo; maar niet van alle beelden der XVde eeuw kan dit gezegd worden. Meer en
meer geraakt de beeldhouwer onder den invloed der philosophische strooming en in
het einde der eeuw heeft het ‘Credo’ zonder meer in zijn gemoed plaats gemaakt
voor eene stemming, die ik zoude willen uitdrukken door: ‘Ik geloof, omdat ik
gelooven wil’. Het beeld begon Katholiek te worden, waar het voordien Christelijk
was. Naast eene noot van twijfel, ontstond de krachtige wensch te volharden.
‘Comblez de foi, sans feinte, ni paresse’ smeekt de dichter Villon der Madonna af.
Toch is het geloofs-verzwakking. Waar in de eerste eeuwen der Christenheid, een
‘Credo quia absurdum’ (al dan niet door St. Augustinus uitgesproken) eene
geloofsuiting kon zijn en het reeds minder krachtige, enkele Credo de middeleeuwen
kenmerkte, daar gaf men zich in de late XVde eeuw rekenschap van zijn gelooven
en de beeldhouwer zijn gevoel analyseerende, bracht niet meer zijn geloof spontaan
in beeld over. De in beeld gebrachte heiligheid der XIIIde en begin XIVde eeuw,
maakte in de laatste helft der XVde eeuw plaats voor een menschenafbeelding,
waaraan de kunstenaar in gelaat en geste de titels op heiligheid aangegeven had.

NO

424. EIKENHOUT. VLAAMSCH. XVIDE EEUW.

Bij den laat XVde eeuwsche beeldsnijder is het geloof evenwel nog krachtig genoeg
om daarin de inspiratie te vinden voor zijn beeld, zonder zijn toevlucht te moeten
zoeken in het pathos der tweede helft der XVIe en der XVIIe eeuw en nog drie
eeuwen moeten voorbijgaan voor de Voltairiaansche vroomheid zal uitroepen: ‘Dieu
si tu existes, sauve mon âme, si j'en ai une’. De richting is nochtans daarheen en hoe
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langer hoe moeilijker zal het den beeldhouwer worden in zich zelve het geloof te
vinden, dat zijne beelden moeten vertolken, tot hij om het eens banaal uit te drukken
ten einde raad zijn vorm in den strooppot gedoopt zal hebben
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NO

10. XVDE EEUWSCH LICHTKROONTJE. DINANDERIE.

en het tegenwoordige kerkbeeld er uit te voorschijn zal halen, druipend van zoetheid.
Op de bekende schilderij van v. Eyck in de National Gallery ‘Het bezoek van v.
Eyck en zijn vrouw bij de Arnolfinis’ ziet men eene kleine lichtkroon van zeer
smaakvollen vorm. Een analoog kroontje bezit ik in mijne collectie en ik geef er
hierboven eene afbeelding van. Het is van geel koper en ongeveer 40 c.M. hoog. No
10 van mijn catalogus.
Dit soort kroontjes is voor huiselijke inrichting bestemd geweest en als zoodanig
is het mijne eene rariteit te noemen in den gaven toestand, waarin het zich bevindt.
Nagenoeg alles wat in de XVde eeuw de meubileering uitmaakte, is verdwenen; een
gevolg van het voortgezet gebruik, en wat nog hier en daar van stoelen, tafels, kasten
enz. over is, is zoodanig gerepareerd, dat men slechts van fragmenten spreken kan.
Kisten maken eenigszins eene uitzondering; ten gevolge der soliede constructie,
worden ze nog wel eens gaaf gevonden. Zooals men weet, dienden ze voor berging,
ook van voorwerpen, welke men tegenwoordig in kasten bergt. Zal er over vijf eeuwen
van onze tegenwoordige gebruiksvoorwerpen even weinig over zijn? Vermoedelijk
wel. Wat thans gemaakt wordt, is meestal minder degelijk dan wat men in de XVde
eeuw vervaardigde. Eigenaardig is het te denken, dat men in het jaar 2411 o.a.
misschien onze schrijftafel in een museum zal onderbrengen.
Het is beter ons niet te verdiepen in hetgeen de bezoekers dan over onze kunst
zullen zeggen. Ik bedoel niet over onze schilder-
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NO 618. EIKENHOUTEN ALTAARSTUK, VOORSTELLENDE TAFEREELEN UIT HET LEVEN VAN MARIA
MAGDALENA. BRUSSEL. XVDE EEUW.

kunst; ik vrees niet, dat het oordeel daarover ongunstig zal zijn; de Marissen, Israëls
en Mauve zullen ook over vijf eeuwen charmeeren, zooals zij nu doen, aangenomen,
dat van hunne schilderijen nog iets over zal zijn, wat door vele deskundigen betwijfeld
wordt.
Neen, over de kunst in het handwerk en vooral over de beeldhouwkunst vrees ik
de kritiek van het nageslacht en ik hoor in gedachte reeds de synoniemen van stijlloos,
zoet en décadent gebruiken voor veel van onze XXste eeuwsche profane sculpturen
en meubelen, maar vooral voor de kerkbeelden van nu.
Schoone beelden zijn er nochtans ook tegenwoordig wel gemaakt en een Rodin
heeft in zijne ‘Burgers van Calais’ eene hoogte bereikt, die ons de groep doet
vergelijken met de schoonste profane XVde eeuwsche beeldhouwwerken. (‘Ik - zegt
Rodin - ben bij de Grieken begonnen om in Frankrijk te eindigen, bij die Gothische
kunst, die de volmaaktste en wonderbaarlijkste uiting is van het Fransche genie’.
N.R. Crt.)
Of het kerkbeeld van thans anders dan bij uitzondering zelfs naar Gothiek
voorschrift vervaardigd, iets moois kan worden, daaraan twijfel ik echter; men vergete
niet: de Gothiek is geen recept, maar was eene uiting van een tijd, toen de
beproevingen de menschen in het geloof gestaald hadden. En die
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krachtige karakters zijn nu al zeer zeldzaam geworden en Rodin eene zeer groote
uitzondering. Zonder die kracht uit den kunstenaar stralende, zal zich het naar
Gothieke voorbeeld gemaakte moderne kerkbeeld steeds ontpoppen als eene
onbegrepen reproductie. Om te constateeren hoever zoo'n reproductie afstaat van de
origineelen vergelijke men de pijnlijkheid van den namaak met het gemak, waarmede
o.a. de Vlaamsche beeldsnijder de retables maakte in het einde der XVde en het begin
der XVIde eeuw. In die altaarstukken met hunne bijzonder schoon in hout gesneden
voorstellingen blonken zij uit. In het museum van het ‘Parc du Cinquantenaire’ en
in vele andere plaatsen in België treft men nog ongeveer gave stukken aan van
aanzienlijke afmetingen, die een groot aantal figuurtjes en veel decoratief snijwerk
te zien geven, bijna alles van meesterlijke techniek, maar tevens ook vaak met zeer
veel gevoel gesneden. Onder no 618 geef ik u de afbeelding van een altaarstuk van
laat XVde eeuwsche bewerking, met veel oorspronkelijke polychromie en vergulding;
voorstellende acht tooneelen uit het leven van Maria Magdalena. Groot 160 × 140
c.M. In tegenstelling met vele der XVIde eeuwsche stukken is mijn retable
gepolychromeerd, maar daardoor niet zeer scherp in photographie teruggegeven. Het
kantwerk is nogal beschadigd. Ik moet aannemen op gezag van wat de heer Destrée
in ‘Onze Kunst’ Febr. 06 schrijft, dat mijn stuk Brusselsch werk is, want de kleine
halfverheven ornamentjes, die hij als kenmerk van de Brusselsche school noemt, zijn
ook daarop aanwezig. De voorstellingen zijn: ‘Maria Magdalena de voeten van den
Heiland met de haren afdrogend’: ‘Martha, Maria aanmanend haar te helpen’; ‘De
opstanding van Lazarus’, ‘Maria Magdalena met de zalfbus’; ‘Noli me tangere’; ‘De
vrouwen onder het kruis’; ‘De graflegging’; ‘De vrouwen bij het ledige graf’.
Hoe geestig zijn al deze tafereeltjes gesneden! Evenals de heer Destrée van den
maker van het Lombeeksche altaarstuk getuigde, zoude ik mijn beeldsnijder een
voorlooper van Breugel willen noemen, maar van Matsijs tevens. Zie slechts de
houding der boetvaardige bij de voetwassching en het bekoorlijke beeldje met de
zalfbus. De plafoneering der diverse afdeelingen zijn meesterstukjes van decoratie.

XVDE EEUWSCH PAARLEMOEREN RELIEFSNIJWERK.

Tamelijk veel in musea vindt men losse in eikenhout gesneden voorstellingen op
de bijbelsche geschiedenis betrekking hebbende. Ze zijn en relief gebeeldhouwd,
veelal afgeloogd, zelden nog gepolychromeerd. Meestal zijn zij van altaarstukken,
als het boven beschrevene, afkomstig. Van Vlaamsche hand bezit ik enkele dier
stukjes, mooi, gevoelvol werk met een eigenaardig type, dat steeds het land van
afkomst verraadt. Het is dit XVde eeuwsche Vlaamsche stempel, dat ook uitkomt in
twee kleine paarlemoeren relief snijwerkjes nog geen 6 c.M. groot, die ik hiernevens
laat afbeelden. Zeer zeldzaam komt snijwerk in dit materiaal in den XVde eeuw voor.
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Zij behoorden tot eene collectie reliquieën, naar zeggen van Marie Antoinette
afkomstig. Hoe roept ons deze naam de Fransche revolutie voor den geest, en doet
ons denken aan de schatten van schoonheid, die in die vreeselijke dagen verloren
gingen. Viollet le Duc, werpt de schuld van het vandalisme dier dagen op de XVIIde
eeuw in de volgende woorden: ‘Depuis le XVIIe siècle; depuis que par suite du plus
funeste de tous les systèmes, en fait d'art, on a inanguré en France l'art des classes
élevées, de l'aristocratie, à coté de la fabrication de luxe il n'y a plus eu que barbarie
et grossièreté’ en later ‘Le grand siècle a fait de l'art un aristocrate:
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or le peuple voit en lui un ennemi.’ Daartegenover stelt de geleerde schrijver, de
middeleeuwen. ‘Le moyen âge n'avait pas relégué l'art dans les académies; il vivait
dans la cité, il circulait dans les ateliers des corporations, appartenait à tous et pouvait
à tous procurer des satisfactions élevées. Les cathédrales n'étaient-elles pas une page
d'art pour la multitude? n'étaient-elles pas la glorification de toutes les branches de
l'art?
Ik haal deze woorden aan, omdat mij de tegenstelling trof; niet omdat ik medega
met zijne bewering, dat de vernielzucht ontstaan zoude zijn door het feit, dat de kunst
niet meer voor het volk was. ‘N'étant pas faites pour elle, un secret instinct d'envie
la pousse à briser les choses d'art’.

XVDE EEUWSCH PAARLEMOEREN RELIEFSNIJWERK.

De vernielzucht zat dieper. De Duitscher der lagere volksklassen leefde in de
XVIIde eeuw zeker niet in betere omstandigheden, dan de Franschman, en toch
behoeven bij onze oostelijke buren zulke uitbarstingen van baldadigheid in de
geschiedenis haast niet geboekstaafd te worden. Neen, de waanzin der vernielzucht
in momenten van hartstocht zat in het Gallische bloed en de vernieling van de Paltz
b.v. is niet door de formule van V. le D. te verklaren. De sympathieke geleerde wijst
nochthans den weg als hij aanmaant tot populariseeren van de kunst; want eene
zekerheid is het, dat kunst in tijden van beroering dan de meeste kans zal hebben vrij
uit te gaan, als ze niet meer opvalt als iets buiten het volk staande, maar als iets wat
met hem vereenzelvigd is.
Wat voor het Fransche volk geldt, past in deze ook voor ons, afstammelingen der
Batavieren, van wie Civilis getuigde, dat ze van Gallischen stam waren (ontbreken
van vernielzucht kan niet als argument tegen die getuigenis aangehaald worden), en
ook ten onzent dringt de behoefte zich op, kunst tot gemeengoed te maken.
Hooggestemde vrouwen en mannen hebben in de laatste jaren pogingen aangewend
‘Kunst voor het volk’ te geven. De opvoedende kracht van kunst is door velen dus
wel ingezien, maar hoe weinig effect is te verwachten van de enkele tentoonstellingen
die men gaf, hoe bitter weinig in verhouding tot den invloed van het dagelijksche
bezoek dier prachtige kunstverzamelingen, die men in de middeleeuwen in kathedralen
en kerken vond. Dan komen de calorifères nationaux, zooals men de fransche musea
spottend noemt, het doel meer nabij, daar toch verdringen zich bij koude velen, die
beschutting en warmte zoeken en daar komt althans langzaam die gemeenzaamheid,
die tot vriendschap leiden kan.
De tijden zijn niet geschikt om over vermeerdering van het aantal musea te spreken,
zelfs verhooging der sommen van uitbreiding der bestaande verzamelingen brengt
de voorhoofden onzer financieele beheerders aan 't fronsen. Toch wil ik nogmaals
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herhalen wat ik reeds in mijn eerste artikel zeide: Uitgaven aan kunst, mits met kennis
gedaan, zijn geen verloren gelden, maar goed belegd kapitaal; en evenals menig
verzamelaar door zijne collectie voor ruïne behoed werd, even zoo goed zoude menige
gemeenschap indien men sound common sense betrachtte, door hare kunstschatten
uit moeilijke finantieele impasses gered kunnen worden. Als voorbeeld wil ik er op
wijzen, dat Amsterdam een stap in de goede richting tot regeling zijner financieën
zoude doen, indien het van het rijk gedaan kon krijgen, dat dit de tien bronzen
beeldjes, in de wandeling de graven en gravinnen van Holland genoemd, overnam.
Bij de groote zeldzaamheid zoude een overnamesom van tien millioen gulden
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te verantwoorden zijn, voor welk bedrag zeker ook elders koopers zouden zijn.
Zien wij naar het verleden dan moet het ons treffen, hoe onze nationaliteit gered
werd door de verzamelde schatten in het bezit van de Nassau's in een oogenblik van
nood verzilverd en tot betaling van Prins Willem's legers aangewend. Men zal zeggen,
destijds waren veelal de reserves der bezittenden in kunst en gebruiksvoorwerpen
van edel metaal belegd. Maar zijn de tijden dan zoo veranderd, en blijft het dan niet
ook heden waar, dat eene reserve, die dezen naam werkelijk verdient in iets tastbaars
bestaan moet en niet in beloften op papier wat effecten ten slotte toch slechts zijn?
Hoe zoude men in de middeleeuwen en XVIde eeuw gelachen hebben om zulk een
papieren bezit, zoo licht weggeblazen door den wind van onstuimige dagen.
Als opschrift mijner artikeltjes in Elsevier koos ik ‘Eene collectie Middeleeuwsche
Plastiek’, doch gaf slechts afbeeldingen van enkele stukken. Ik heb getracht den
indruk van het geheel door eene photografie terug te geven, dit is evenwel niet goed
doenlijk gebleken en als ik hierbij enkele photografische opnamen van hoekjes uit
mijne collectie aan mijne lezers aanbied, is het bij gebrek aan een juiste afbeelding
van het geheel.
Evenmin als het mij gelukte mijne collectie als zoodanig in beeld te brengen,
evenmin is het mij, daarvan ben ik mij bewust, mogelijk geweest in mijne beschrijving
den indruk weer te geven, die zij en bloc maakt. Het is mij van meer dan eene
competente zijde gezegd geworden, dat er van uitgaat, dat wat ik getracht heb te
bereiken, namelijk een stemming van schoonheid en godsdienstig gevoel. Die
stemming maakte, dat de Gothiek tot haar recht komt, dat ze zich als het ware thuis
gevoelt. Het resultaat is verkregen door de plaatsing met zorg te kiezen, maar ook
door elk twijfelachtig stuk te weren, want het lijdt geen twijfel, dat het als een valsche
noot in de harmonie van het geheel zoude geklonken hebben. Aan controle op de
echtheid ontbrak het mij niet, daar mij vele experts bezochten en zelfs buitenlandsche
kunstkenners van groote autoriteit.
Het is mijne lezers wellicht bekend, dat Rome tegenwoordig de wederinvoering
van het Gregoriaansche koorgezang wenscht, maar weinigen zullen bekend zijn met
de eigenaardige charme dier middeleeuwsche muziek. Indien men over het
vooroordeel tegen de gramophoon heen is en men van hare uiting niets meer verwacht,
dan men verwachten mag, namelijk eene reproductie, dan is de mooie Gregoriaansche
kerkzang voor iedereen bereikbaar, daar ze vermoedelijk op instigatie der kerk in
verschillende gramophoonopnamen in den handel kwam. Soms laat ik de mooi
opgenomen gezangen spelen achter in mijn klein museum. Het onaangename,
mechanische geluid van het instrument verdwijnt op den grooten afstand en eene
groote middeleeuwsche illusie komt over den bezoeker. Bij de hun welbekende tonen
is het of mijne beelden met gespannen aandacht luisteren en zij geven dan nog meer
geprononceerd den indruk van leven, zoo eigen aan de Gothieke plastiek. Het is of
de quintessence van het Christelijk geloof uitstraalt uit de verklaarde trekken der
Madonna's en heiligen, en ons ondanks komt iets van die bezieling over ons.
Ik noemde als interessante boeken over Gothiek de dictionnaires van Viollet le
Duc, vermeldde ook ‘Le Moyen-âge’ van Lacroix. Ik zoude hierbij willen voegen:
Louis Gonse's ‘l'Art gothique’ als aantrekkelijke lectuur over het onderwerp; trouwens
nog veel andere litteratuur komt in aanmerking. Graphisch echter is er geen boek,
dat beter laat zien wat ik in mijne drie artikels heb trachten te zeggen, dan ‘La
Sculpture Française au moyen-âge et à la Renaissance’ van A. de Baudot. In 120
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prachtige platen geeft dit werk een overzicht van beeldhouwwerk aan Fransche
Kathedralen en enkele andere gebouwen, tot op plaat 91: een droom van schoonheid,
zooals eens een Oostersch
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TRIPTIEK VAN JACOMO DEL PISANO.
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gebleven Europeaan het uitdrukte. Van plaat 91 af, waarmede de renaissance begint,
een beeld van décadence. Het is alsof dit plaatwerk ter illustratie diende van wat
Huang Po Sz nederschreef: ‘In de oudheid grepen zij, die bekwaam waren in 't
schilderen, den geest; de vorm was bijzaak’ (Henri Borel, ‘Chineesche indrukken’).
Met het oog op de kerkelijke iconographie is het alsof, tengevolge der hervorming,
de christelijke kunst in tweeën gescheurd is, alsof ze ontleed werd in eene harde,
droge substantie en eene krachtelooze schijnschoonheid. Noch de nieuwerwetsche
katholieke kerk, noch de naargeestige gepleisterde protestantsche bedehuizen geven
in de verste verte, wat de XIIde, XIIIde en XIVde eeuwsche kathedralen gaven.
Mogen wij eene afspiegeling van het geloof in de huizen van zijn eeredienst zien?
dan moeten wij tot de Gothiek teruggaan om een denkbeeld te krijgen van de
schoonheid en kracht die van Golgotha uitgegaan zijn. Niet de tegenwoordige
godsdienstleeraren zullen u die verklaren, maar wel zult ge ze beseffen indien ge
Frankrijk doorgereisd hebt. Het is dezelfde levenskracht en dezelfde schoonheidszin
in het beeldhouwwerk der middeleeuwen weergegeven die het Christendom ingang
deed vinden over de halve wereld.
Aan het einde der beschrijving mijner collectie gekomen wil ik er mijn lezers op
wijzen, dat deze als alle ondermaansche, niet bestemd is te blijven. Bezwaren van
allerhande aard beletten den gewonen man eene uitgebreide verzameling plastiek
bijeen te houden. Dat het bestaan van mijne collectie werkelijk een moment geweest
is in de geschiedenis der Nederlandsche verzamelingen, zal men later beseffen als
ze den weg gegaan zal zijn der collecties Enschedé, Verstolk van Zoelen en anderen,
maar boven anderen heeft ze voorgehad, dat mij de gelegenheid gegeven is de
herinnering er aan in woord en beeld te bewaren. Daarvoor ben ik de redactie van
dit maandblad een hartgrondig woord van dank schuldig en ik kwijt mij hiermede
van die schuld.
Mij blijft nu slechts over, afscheid te nemen van mijne lezers, die mij zoo geduldig
volgden in mijn betoog ter aanbeveling der te lang in ons land miskende Gothiek.
Mocht ik haar met mijn geschrijf nieuwe vrienden verworven hebben, dan heb ik er
tevens toe bijgedragen de mooie, verheven eigenschappen, die zij zoo volop in zich
heeft, te bestendigen en te verspreiden. Hierop vertrouwende eindig ik met een
hoopvol ‘Het zij zoo’!
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NR

6. PRENT VAN KITAO MASANOBU (SANTō KYōDEN).

Japansche kleurendrukken in het Rijks Ethnographisch Museum
te Leiden
door dr. M.W. de Visser.
II. De Kitao's, Shunman, Toyonobu en Shunsho.
De eerste tentoonstelling (1 Mei - 1 Augustus) eindigde met Harunobu en diens zoon
en leerling Harushige; de tweede (1 Augustus - 1 November) is gewijd aan Harunobu's
tijdgenooten.
K i t a o S h i g e m a s a (die zich ook K ō s u i s a i en K w a r a n noemde)
(1738-1819), was een leerling van Shigenaga of Harunobu. Hij was een schilder van
groot talent, wat ook blijkt uit de vijf van hem tentoongestelde platen. Nr 1 is nr vijf
van een serie getiteld: ‘Planten voor het voeden van zijdewormen’. Op de traditioneele
wolk, die we ook op vele van Harunobu's stukken als omraming van boven hebben
aangetroffen, staat een korte beschrijving van dit gedeelte der zijdewormteelt. Het
is zomer, de tijgerlelies staan in vollen bloei, en de moerbeibladen zijn in twee groote,
gevlochten manden verzameld door twee vrouwen, die nu bezig zijn ze op een mat
te strooien. Op de mat krioelt het van zijwormen, die gretig op den buit aanvallen.
Rose, groen en zwart vormen de kleuren der fijn getinte prent. Op nr 2 zien we twee
beroemde tooneelspelers, Ichikawa Danjūrō en Segawa Kiku no jō in een manneen een vrouwerol van het zeer populaire drama Chūshingura, dat de historische
bloedwraak van zeven en veertig vazallen wegens den dood van
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hun meester Asano Naganori (1667-1701) behelst. Danjurō's en Segawa's emblemen
prijken op hunne mouwen. Een kort gedicht bezingt de scène. De twee volgende
platen (nr 3 en 4) zijn s u r i m o n o ' s , zeer fijne gelegenheidsprenten, met
toepasselijke gedichten. Nr 3 is volgens het bijschrift ‘geschilderd door Kitao
Kōsuisai, op 70 jarigen leeftijd’ (dus in 't jaar 1808). Het is een stilleven: twee
m a k i m o n o ' s of rolschilderijen en vijf tanzaku, lange, smalle papieren om
gedichten op te schrijven, gekleurd of met figuren versierd. Eén der rolschilderijen
is opgerold, zoodat men alleen het met bloeiende takken versierde brocaatomhulsel
ziet; maar de andere ligt voor een klein gedeelte uitgerold en vertoont een hofdame
uit den ouden tijd, kenbaar aan haar rijk gewaad, hare loshangende haren en de twee
zwarte vlekken op het voorhoofd. Zij zit binnenskamers op de groen geverfde matten
(tatami), de horizontale harp (koto) te bespelen, aan alle zijden door gouden wolken
omgeven. Een breede open corridor voert door den tuin, waarin men nog juist even
een pijnboom (matsu), symbool van lang leven, ziet opduiken. Op nr 4 wandelt een
dergelijke hofdame in een prachtig, met chrysanthen en goud versierd gewaad en
een grooten waaier in de hand, aan 't strand der zee. Onder een pijnboom staat zij te
staren naar de opgaande zon. De golven van de zee zijn aangegeven door blinddruk.
Het gedicht, dat op Nieuwjaar betrekking heeft, duidt aan dat dit een nieuwjaarsprent
is. De naam van den dichter, bijna altijd een nom de plume, is erbij aangegeven,
zooals steeds het geval is op de surimono's. Vaak staan er verscheidene gedichten
van verschillende dichters op. Nr 5 is een grootere plaat. Drie boomstammen vormen
een bruggetje over een wilde beek in 't gebergte. Een vroolijke voorjaarsstemming
bezielt de drie vrouwen, die juist op 't punt zijn erover te gaan. Zij voeren een os
mee, beladen met bundels pas gesneden bamboeriet. Boven op zijn last ligt een
bloeiende tak en een der vrouwen draagt er een paar in de hand. Een deel van 't
gezelschap is de beek al overgestoken. Het zijn vier vrouwen, van wie er twee zitten
te rusten, elk op een bundel bamboeriet, onder een bloeienden kerseboom, waarvan
een derde een takje afplukt. Daar ligt over dit voorjaarslandschap, met zijn wazig
groen in de diepte der bergen en zijn harmonische verdeeling van lijnen en tinten,
iets onbeschrijfelijk fijns, dat den meester verraadt.
K i t a o M a s a n o b u (1761-1816), Shigemasa's leerling, die zich vooral door
het illustreeren van boeken een grooten naam verwierf, is hier vertegenwoordigd
door drie platen (nrs 6-8). Nr 6 vertoont een groote keuken, waar verscheidene
vrouwen zich vermaken met het kijken naar een met diermasker en gohei (de heilige
zigzagvormige witte papieren, waarin de Shintō-goden geacht worden neer te dalen)
gewapenden danser, die rondspringt op de muziek van twee trommels en een fluit.
Een vierde dezer m a n z a i of nieuwjaarsmuzikanten gaat met het geldbakje rond.
De booze duivels worden door den danser verbannen door middel van de gohei en
het diermasker, dat in den regel een leeuwekop voorstelt en in zijn geheel over 't
hoofd wordt gedaan, maar hier veel van een varkenskop heeft. Een groote aarden
pot is met gohei en dennetakjes of varens, den gewonen symbolischen nieuwjaarstooi,
rondom behangen. Bij een lustig vlammend vuurtje warmen zich drie op matjes
gezeten, feestelijk uitgedoschte dametjes en een man met een pijp in den mond. Een
poes ligt ineengerold te slapen op den voorgrond. Op den hoofdpilaar leest men het
gewone ‘h i n o y ō j i n ’, ‘pas op met vuur’, een niet overbodige waarschuwing in
een stad van hout als Yedo, waar de veelvuldige, vaak enorme branden ‘de bloem
van Yedo’ werden genoemd.
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in haar gezelschap wordt afgebeeld. Zoo ook op nr 7, waar een van de drie vrouwen
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haar poes laat spelen met den kwast van een koord. Een tweede vrouw staat naast
haar, en een derde zit een pijpje te rooken. Haar tabakszakje ligt open vóór haar op
den grond en haar doos met rookgerei staat naast haar. Nr 8, een ongeteekende, doch
aan dezen meester toe te schrijven plaat, stelt twee dames voor, vermoedelijk in
gesprek over muziek, want de eene heeft haar samisen (‘driesnaar’), de driesnarige
lier, in de hand en de ander slaat iets op in een boek. Rose, grijs en groen vormen de
kleuren der fijngetinte gewaden.
K i t a o M a s a y o s h i , die zich meestal K e i s a i teekende, was eveneens een
leerling van Shigemasa. Ook hij legde zich voornamelijk op het illustreeren van
boeken toe, maar toch bezitten we verscheidene losse platen van hem. Nr 9-14
behooren trouwens tot een album, getiteld: ‘Spiegel van vogels en bloemen’; deze
vormen dan ook het onderwerp van alle zes. Nr 15 vertoont twee worstelende,
vuurroode kerels, die hun kunsten toonen aan drie voorname, met adelskappen
toegeruste heeren en twee hunner dienaren. Op nr 16 zeilt het geluksschip, dat in den
Oudejaarsnacht de havens van Japan heet binnen te loopen, lustig aan, met zijn
bemanning, de zeven geluksgoden aan boord, en vol balen rijst. Op den voorsteven
zien we den draak, den god van water, donder en regen, die het schip veilig over zijn
element geleidt. Op zij zien we Ebisu's tai-visch, juist aan den hengel geslagen, en
Jurōjin's hert, symbool van geluk en lang leven. De oude heer houdt een sakebeker
in de hand, en met de hand boven de oogen kijkt hij uit naar het land, naar Nippon,
dat ze weer gaan bedeelen met rijkdom en zegen. De ooievaar, symbool van geluk,
zweeft boven 't schip, en op het groote rose zeil prijkt vele malen het karakter Lang
Leven. Hoog boven alles uit staat, met pagode en lans, de wereldwachter Bishamon.
De varens en takken, die men op Nieuwjaar aan 't magisch, demonen afwerend
strootouw voor de poort hangt, ontbreken ook hier niet. Zoo ploegt het schip de zee,
en zijn afbeelding, door elk gekocht, brengt droomen van goede voorbeteekenis aan
hen, die haar in den Oudejaarsnacht onder hun hoofd leggen.

NR

8. PRENT VAN KITAO MASANOBU.
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meer Biwa is gelegen, is het onderwerp van nr 17. Het meer Biwa zelf, van
verschillende zijden gezien, is door allerlei schilders weergegeven, steeds in een
reeks van acht platen onder den titel van ‘Acht gezichten van Omi’. Volgens het
opschrift zien we op deze bijzonder fijne plaat ‘schepen naar huis terugkeerend van
Yabase’, een plaatsje aan het meer gelegen. Op den voorgrond hangt een wolk, rose
getint door de ondergaande zon, over het meer. Drie sampans, platbooms - vaartuigen,
met een zeil en twee groote wrikriemen voorzien, vertrekken van den oever, met
vele menschen en bagage aan boord. Het dorp ligt in een groote vlakte door bergen
omzoomd, en maakt met zijn stroodaken, zijn aardige groep sparreboomen aan 't
eind, en zijn rijstvelden, wegwazend in den zacht rose gekleurden nevel, een
vreedzamen indruk. Op nr 18 loopt een veldheer in volle wapenrusting, met zijn
grooten boog in de eene, den veldheersstaf in de andere hand, op de veranda van een
groot huis, gevolgd door zijn eveneens van top tot teen gewapenden dienaar. Het
zijn vermoedelijk Yoshitsune en Benkei, geliefkoosde heldenfiguren uit de 12e eeuw.
Op den achtergrond brengen twee dienaren Yoshitsune's strijdros, en op den heuvel
ligt de lange rij van huisjes die een yashiki, 't gebied van een feodalen lord, plachten
te omgeven en die tot woonplaats dienden hunner talrijke vazallen. Nr 19, een dubbele
plaat, vertoont een jacht aan den voet van den Fujiberg. Op den voorgrond zien we
een groot heer te paard, wiens hooge rang kenbaar is aan zijn hoofddeksel, de
ceremonieele tate-eboshi of ‘opstaande kap’, en aan de statiepajong die een dienaar
boven zijn hoofd houdt. Een andere ruiter doorboort een ree met zijn lans, en een
derde man zit ruggelings op een groot everzwijn, dat met hem wegrent, terwijl hij
zijn mes zwaait om het een doodelijken stoot toe te brengen. Op den achtergrond
verrijst de statige Fuji, met een dorpje in 't geboomte aan zijn voet. Op de hellingen
der heuvels raast een wilde jacht van ruiters en drijvers, everzwijnen, herten, vossen
en hazen achtervolgend. Een ever draagt zijn jong op den rug, een hert stort neer,
door een pijl getroffen. Links staan op een steile rots twee ruiters het schouwspel
gade te slaan.
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NR 16. HET ‘SCHIP DER KOSTBAARHEDEN’ (TAKARABUNE) MET DE ZEVEN GELUKSGODEN, DOOR KITAO
MASAYOSHI.

K u b o S h u n m a n , hoewel ook een leerling van Shigemasa, staat veel meer
onder
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Kiyonaga's invloed dan onder dien van zijn leermeester. Hij is vooral bekend door
zijn mooie surimono's, waarvan er hier verscheidene zijn tentoongesteld (20-43). Hij
werkte op 't eind der achttiende en in 't begin der negentiende eeuw. Ook hij
illustreerde verscheidene boeken en was bovendien zelf schrijver, vooral van komische
gedichten. Nr 20 is een nieuwjaars-plaat met een stilleven van gelukssymbolen. In
't midden ligt het lachende vrouwegezicht met de dikke wangen, bekend onder den
naam O kame of O fuku, ‘Eerwaardig Geluk’, dat de godin Uzume voorstelt en als
geluk aanbrengend geldt. Deze godin deed door een potsierlijken dans de goden in
een schaterlach uitbarsten, toen zij in arren moede bijeenzaten voor het hol, waarin
Amaterasu, de Zonnegodin, zich in haar toorn had verscholen.

NR

45. PRENT VAN KUBO SHUNMAN.

Nieuwsgierig wat dit gelach in die omstandigheden te beduiden had, opende de
Zonnegodin de deur op een kiertje, en Uzume maakte haar wijs, dat een nog schoonere
godin dan zij zelf verschenen was. Tegelijkertijd hield zij haar een spiegel voor,
waarop de godin, nog in de beschouwing van haar gewaande mededingster verzonken,
de deur nog meer opende en door den sterken god naar buiten getrokken werd. Zoo
was door Uzume's toedoen het Licht teruggekeerd. Men ziet haar gelukbrengend
gezicht overal in Japan; o.a. ziet het neer op het drukke geldgedoe in de Mitsu bishi
ginkō, een der grootste banken van Tōkyō. Op deze prent is het in gezelschap van
een ratel met bellen, zooals de Nieuwjaars - danser op plaat nr 6 in zijn hand draagt,
'n waaier met een matsu (pijnboom) en pruime - bloesem beschilderd, en een wit
gewaad met rose voering, versierd met een gouden ooievaar (geluk) en een heilige
langstaartige schildpad (lang leven). Nr 21 is een surimono met visschen en bloemen;
nr 22, een rijk met goud en zilver versierde surimono, stelt voor een drakenjonkvrouw,
gezeten op een draak. Op een rots te midden der kokende branding is een put, waaruit
zij water schept met een zilveren emmer, met een gouden haak verbonden aan een
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draken, geheel menschelijk, met een draakje op het hoofd, is ontleend aan de Indische
kunst. Het is de meest menschelijke voorstelling van de Nāga, de Waterslang, door
de Chineezen geïdentifieerd met hun vierpootigen Draak. De Indische Nāga koningen,
die met hunnen stoet van jonkvrouwen wonen in hunne prachtige paleizen op den
bodem van het water, waren in de Chineesche en Japansche sagenwereld welkome
gasten. Reeds in de oude Japansche mythologie zijn ze als vreemde elementen
binnengeslopen. Op nr 23 genieten eenige dames van een mooi lentegezicht aan het
water, onder een paar bloeiende kerseboomen. Niet minder dan twintig verzen van
verschillende dichters bezingen de bloesems en de lente. Een zeil, met een grooten
bloesem als wapen erop, is tusschen een paar boomen gespannen om de dames rustig
en beschut te doen picknicken.

NR

45A. FUTAMI NO URA, DE BEIDE HEILIGE ROTSEN, DOOR KUBO SHUNMAN.

Drie verdere surimono's (nrs 24-26), waarvan de eerste rijk met zilver is versierd,
zijn gewijd aan den pruimebloesem, een onuitputtelijk onderwerp van dichters en
schilders. Op de eerste prent zien we grootvader, moeder en kind, op de tweede drie
jonge vrouwen ervan genieten. De derde vertoont een vaag berglandschap, met een
bloeienden pruimeboom en een man en een knaap in antiek kostuum op den
voorgrond. Nr 27, een ongeteekende, aan Shunman toegeschreven surimono, is een
stilleven: twee groote lakdoozen met roode koorden, voor 't bergen van kleeren
gebruikt, twee boeken en twee poppen voor het meisjesfeest op den derden Maart.
Die poppen, hina geheeten, stellen historische personen voor en worden op een
trapvormig altaartje opgesteld; de rest van 't jaar zijn ze zorgvuldig opgeborgen. Ze
zijn vaak zeer kunstig gemaakt en zeer kostbaar. De zeven volgende surimono's
(28-34), smalle, fijne plaatjes, stellen vrouwen voor, dichtend onder een bloeienden
pruimeboom (28), of droomend, dat een godin komt aanzweven met het dubbel
gevouwen boogje met pijltjes in de hand, dat de kleine jongens op Nieuw-
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jaar krijgen om de booze demonen af te weren (29); ook op plaat nr 34 zien we een
vrouw zulk een boogje eerbiedig ontvangen van een andere vrouw. Op nr 31 staat
een keizerlijke prinses, kenbaar aan haar wapen, met de ceremonieele kap op 't hoofd,
te kijken naar vijf vliegers in den vorm van de geluk en lang leven brengende
ooievaars, alle aan één touw verbonden. Op Nr 33 zien we een vrouw, wier kostuum,
evenals bij de andere surimono's, met ingedrukte gouden en zilveren patronen bedekt
is, in hurkende houding voor een man, die ter valkenjacht gaat, wat blijkt uit den
boog in zijn handen, en den jagershoed en handschoen op den grond. Drie andere
surimono's (35-37), zeer fijn van teekening en kleur, geven treurwilgen en een
bloeienden pruimeboom; op nr 38 zit een bijna naakte bloemverkooper op zijn gemak
zijn pijpje te rooken onder een wilg, met zijn draagjuk achter zich tegen den boom
geleund en zijn bloemen naast zich. Ook nr 39-43 zijn alle surimono's, behalve een
ongeteekende prent (nr 40), waar we twee vrouwen met opgerolde matten onder den
arm een theehuis zien verlaten. Het buitengewoon leelijke gezicht der eene is uit het
leven gegrepen. Twee andere vrouwen zijn in het huis, en een groote opgerolde mat
staat overeind op den voorgrond. Het is zeer de vraag of deze plaat wel aan Shunman
is toe te schrijven. De surimono's (waarvan nr 42 het werk

NR

81. TWEE WORSTELAARS, DOOR KATSUGAWA SHUNSHō.

van een lateren schilder, Shigan, is) vertoonen alweer bloeiende pruimeboomen, met
de nachtegaal (uguisu) en de groote roode zonneschijf, in de bijstaande gedichten
bezongen, en twee schelpen, beide met het karakter Lang Leven beschreven. Verder
komen we met nrs 44 en 45 aan twee mooie platen, die K i y o n a g a 's invloed ten
duidelijkste verraden. De eerste speelt op het land. Het groote landhuis met zijn
stroodak ligt op den achtergrond, en drie vrouwen zijn op den voorgrond bezig aan
't water vervoeren uit de kronkelende beek. De herfstwind jaagt haar kleeren en de
strooien regenmantels, die ze niet over de schouders, maar als een soort voorschoot
dragen, op. Dat het herfst is blijkt uit de roode bladeren van den ahornboom (momiji)
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op den voorgrond. Ze zijn blootsvoets, maar overigens niet gekleed alsof zij het werk
anders dan uit liefhebberij deden. Vermoedelijk zijn ze aan het besproeien van den
tuin; de eene haalt het water met twee emmers aan een juk, de andere in een tobbe
op een wagentje. De derde staat met haar pijp in de hand aanwijzingen te geven of
toe te kijken. Niet minder leven is er op de tweede plaat. De heer des huizes, wiens
deftige kleedij, zoowel als het wapen op zijn mantel en de enorme uitgestrektheid
van zijn tuin, den patricier verraden, speelt blindemannetje met zijn vrouw en zijn
twee dochtertjes. Tastend staat hij op de veranda van zijn ruim huis,
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waarvan alle schuifdeuren wegens het mooie herfstweer (de roode ahorn is weer
daar) zijn weggeschoven. De fijne, zachte kleuren (groen, rose, rood, grijs en zwart)
en de mooie compositie van landschap (want de tuin vormt een geheel landschap),
huis en figuren getuigen van de meesterhand des schilders. Tenslotte geeft een groote
plaat (45a) een beeld van de beroemde Futami no ura, twee heilige rotsen in zee,
door het demonen afwerend strootouw verbonden. Op één ervan zien we een
Shintō-tempelpoort (torii). De reusachtige zonneschijf zinkt weg in het gladde zeevlak.
Op 't strand begroeten eenige pelgrims de heilige rotsen. Aan de plaat verbonden is
een lange lijst van namen van acteurs en geisha's, gerangschikt naar de troepen,
waartoe zij behooren.
I s h i k a w a To y o n o b u (1711-1785), een leerling van Nishimura Shigenaga
(Harunobu's leermeester) bewijst door de ééne plaat, die wij van hem bezitten (nr
46) zijn groote verwantschap in stijl met zijne tijdgenooten, Masanobu en de drie
oudsten der Torii. We zien hier weer het eigenaardige kapsel uit dien tijd, en ook de
vorm van het gelaat komt overeen, evenals de kleuren, waarvan groen en zwart
domineeren naast rose en wit. Het zijn twee tooneelspelers in de rol van samurai
(ridders) in prachtgewaad, elk met een handtrommel bij zich. Hun wapens prijken
op hun mouwen en een banier wappert aan een tak van een boom boven hun hoofd.
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NRS

82-84. TOONEELSPELERS IN ROL, DOOR KATSUGAWA SHUNSHō.

K a t s u g a w a S h u n s h ō (1726-1792), de laatste en grootste van Harunobu's
tijdgenooten, en de leermeester van Hokusai, is hier vertegenwoordigd door 36
gewone en 16 groote prenten. Zij toonen ten volle wat deze meester vermocht. De
heerlijke kleurenharmonie (waarbij rose domineert), de bevallige gratie der
vrouwefiguren en de
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fijne compositie van het geheel doen hem kennen als een van de grootsten der Ukiyo-e
school.

NR

75. PRENT VAN KATSUGAWA SHUNSHō.

Nr 47-50 behooren tot een serie van volgens de syllaben (iroha) geordende prenten,
alle van boven begrensd door de reeds bij andere schilders vermelde, met een gedicht
beschreven wolk. Hofdames in antieke dracht, met loshangend haar en de twee
stereotype zwarte vlekken op 't voorhoofd, wandelen aan 't strand der zee, of
ontvangen een ahorntak, met een gedicht eraan hangend, van een kleinen hofknaap,
die wellicht als bode komt van een hooggeplaatst edelman; of men ziet
hoogwaardigheidsbekleeders uit den ouden tijd, staand bij een bruisenden waterval
of zittend binnenskamers. De matsu en de momiji (pijnboom en ahorn) ontbreken
ook hier niet. Nr 51-70 zijn eveneens naar lettergrepen geordend en door een wolk
begrensd, waarop familiewapens staan en de namen der voorgestelde vrouwen en
der huizen, waartoe zij behooren, zijn aangegeven. Alleen op nr 51 zien we behalve
twee vrouwen ook een deftig heer en een koelie met een draagstoel, wiens grove
tronie scherp contrasteert met de trekken der anderen. Overigens zijn het alle vrouwen,
in groepjes van twee of drie. Op nr 51 en 52 is het Nieuwjaar, getuige het
denneboompje met bamboe vóór de poort. Op de andere prenten zijn de dames, bijna
allen oirans (hetaeren, kenbaar aan den strik der obi (gordel) van voren inplaats van
op den rug gedragen), aan 't lezen, of dansen, of praten, of 't bekijken van plaatjes
in waaiervorm, of aan 't wandelen op de breede veranda's, of aan 't musiceeren. Deze
platen munten uit door schoonheid en zachtheid van kleur en lijn. Sierlijk plooien
zich de mooie, rijke en ook meestal
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niet overladen gewaden om de jeugdige, slanke gestalten, harmonieus gegroepeerd
door de meesterhand des schilders.
Nr 71-80 bestaan alle uit twee samengevoegde prentjes van dezelfde grootte als
die van de vorige reeks. Het zijn ook alle oirans, met hare namen en die der huizen,
waartoe zij behooren, er bij geschreven. Hier evenwel geen wolkengrens. Hoewel
minder fijn dan de vorige, en niet geteekend, schijnen deze prenten toch aan Shunshō
te zijn toe te schrijven. In groepen van drie, vier of vijf zien we deze sierlijk gekleede
vrouwen, meer verschillend in kostuum en houding dan in gelaat, bij haar met houten
tralies voorzien huis staan (71), of bij een stroomende beek aan 't zoeken van krekels,
waarvoor ze een kooitje hebben meegebracht (72), of in beschouwing van bloeiende
kersetakken (73) of pioenrozen (74), of binnenskamers aan 't schrijven en lezen, met
het toko-no-ma, waarin een kakemono(rolschilderij) hangt, op den achtergrond (75),
of aan 't spelen op de driesnarige gitaar (samisen), de veelsnarige horizontale harp
(koto) en de fluit (76). Op nr 77 vermaken ze zich met goudvischjes te laten zwemmen
in een koperen bak, in den regel gebruikt om er kleine landschapjes (bon-e) in te
maken met fijn zand en kiezels (bonseki), plantjes, huisjes en bruggetjes. Op nr 78
zitten ze gezellig bijeen bij een hibachi (vuurbak met houtskool en asch), terwijl de
lente, in de gedaante van kersebloesems, binnengluurt onder het opgerolde zonneblind
(sudare). Op nr 79 genieten ze van den zomer onder de takken van een sparreboom,
en op nr 80 kijken ze, met een waaier of een handtrommel bij zich, van de veranda
van een bovenverdieping naar een vogel, die over den kruin van zulk een boom
heenstrijkt. Over al die verschillende tooneeltjes ligt een behagelijke rust, die de
Oostersche courtisane in een geheel ander licht doet verschijnen als haar Westersche
zuster.
Nr 81 vertoont twee reusachtige worstelaars (sumōtori), wier dikke, naakte
bovenlijven hel wit afsteken tegen hunne bonte, met vogels, opspattende golven,
cassettenvormige patronen en karakters bedekte en van onder met franje afgezette
schorten. De karakters op het schort van een der beide reuzen geven zijn naam aan:
‘Wind der Valleien.’ Bovenaan staan hunne volle namen en die der huizen, waartoe
zij behooren. De een heeft de armen gekruist over de borst, de ander staat als ten
aanval gereed. De Japanners zijn nog steeds verzot op het sumō, het worstelen dezer
uit geheel het land bijeen gezochte en van jongs af aan getrainde en vetgemeste
reuzen. Zij worstelen in een kring, met een scheidsrechter bij hen, die met zijn waaier
het teeken geeft tot den aanval en van de overwinning. Als een van beiden ook maar
even over den kring heen buigt, heeft hij al verloren. Nog pas heeft men te Tōkyō
een groot gebouw met arena voor deze voorstellingen opgericht.
Was rose de domineerende kleur bij de vorige reeks, bij de beide eersten der
prachtige rij van tooneelspelers in hunne rollen, die nu volgt (nrs 82-97), is het
lakzwart der bovengewaden geheel overheerschend; bij de anderen hebben weer de
lichtere kleuren den boventoon. In deze statige reeks heeft zich het meesterschap
van den schilder ten volle geuit. Krijgers in dreigende houding, of met rustige
minachting afwachtend, voorname vrouwen of courtisanes in prachtige, nooit
overladen gewaden, een danser met fladderend kleed in zwaaiende dansbeweging,
zij allen zijn een weelde der oogen door het heerlijk spel van kleur en lijn.
Met nr 98, een angstig starenden man, wiens groote, sterk gehavende zonnehoed
achter op 't hoofd hangt, een ongeteekende prent vol leven en tint, sluiten we deze
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tentoonstelling, daar voor Shunshō's leerlingen de ruimte ontbreekt. Deze zullen
verschijnen bij de volgende, 1 November te openen tentoonstelling.
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Oude reclamekunst,
door J.D.C. van Dokkum.
Bij de beoordeeling van reclamekunst zal men zich genoodzaakt zien een meerzijdige
formule tot grondslag te nemen. Reclamekunst is uit haar natuur tendentieus, en kan
dus niet kortweg uit een artistiek oogpunt worden beschouwd. Elke reclamekunstenaar,
die zich nauwgezet rekenschap geeft van de opgave, welke hem gesteld wordt, zal
zich ervan bewust zijn, dat de kunst in dit bizondere geval niet heerschen, maar
dienen moet. Het heeft ge ruimen tijd geduurd, voor men zich doordrongen had van
de juiste strekking van dit voorschrift en hieruit valt het te verklaren, dat de weinige
kunstenaars, die in ouder tijd dit genre beoefenden, veelal werk leverden, waarbij de
reclame buiten de kunst en de kunst buiten de reclame stond. Deze dwaling werd
trouwens gevoed door de handelaars en andere reclamanten. Zoo deed o.a. een der
firma's, aan welke in later tijd de ontwikkeling der artistieke reclame zeer veel te
danken had, de Engelsche zeepfabrikant Pears, een reclameblad circuleeren, dat een
fraaie reproductie was eener schilderij van den genialen John Everett Millais,
voorstellend een kleinen, lieven blonden jongen, in bronsgroen fluweel gekleed, die
bellen blaast. Pears had deze schilderij voor een hooge som (f 26000) van

OUDE GEïLLUSTREERDE ADRESKAART VAN EENE KLEERMAKERSFIRMA TE UTRECHT, DOOR J. BOS WZ.

den kunstenaar gekocht, en aldus het recht verworven haar uitsluitend voor zijn
reclame te reproduceeren. De eerste drukken van dit prentje kostten hem, gelijk het
blad vermeldt, met inbegrip van den koopprijs van het kunstwerk, 20.000 pond
sterling, en toch was dit geen reclame-kunst in den eigenlijken zin des woords, hoewel
hier de reclame groot en de kunst van de beste kwaliteit was. Nochtans kon men hier
reeds een vooruitgang bespeuren tegenover de reclamebladen van andere firma's,
gelijk b.v. verschillende cacao-fabrikanten, die aardige prentjes met een willekeurige
voorstelling, geheel buiten verband met het reclame-object, in circulatie brachten.
Weliswaar was de schilderij van Millais evenmin als reclameprent gedacht, maar
toch - misschien slchts half bewust - had de kooper van dit kunstwerk hier de juiste
richting aangeduid, waarin deze kunstvorm zich op den duur zou te bewegen hebben,
want 1o werd hier een stuk echte kunst in dienst der reclame aangewend, en 2o stond
de voorstelling der schilderij, zij het dan ook buiten bedoeling des kunstenaars, in
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eenige betrekking tot het reclame-object, in dit geval de zeep, die het bellenblazertje
voor zijn spel niet ontberen kon, al moet daarbij
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worden opgemerkt, dat het jongske in dit geval beter gediend zou zijn geweest met
de gewone Hollandsche groene dan met de fijne toiletzeep van Pears, waartegen de
ondervinding uit onze kinderjaren de bedenking heeft, dat ze te ‘schraal’ is voor het
maken van zeepsop, om bellen te blazen. Men lache niet al te spits over de nuchterheid
dezer opmerking, want het hier vastgestelde feit is van meer gewicht dan men
aanvankelijk vermoeden zou. ‘Bubbles’ van Millais stond op de uiterste grens van
het gebied, dat de kunst betreden zou, wanneer ze reclamekunst werd, en dus (wat
Millais n i e t gedaan had) inspiratie ging zoeken regelrecht in het reclame - object
zelf. Het was voor de kunstenaars een geduchte stap deze grens te overschrijden: de
kunst had hier n.l. belangrijkeconcessies te doen, zij moest zich encanailleeren met
het filistijnendom, aanraking zoeken met dingen, waarvan ze zich te voren gaarne
verwijderd had gehouden, en waarop ze uit een wolk neerzag. Ze ging dus een geheel
nieuw terrein van denken en begrijpen betreden, en in dit nieuwe land waren de paden
nog ongebaand, had het welig-wassende onkruid de toegangen versperd.... De oudere
reclameplaatjes, verpakkingen enz., werden doorgaans op bestelling geleverd door
de drukkerijen, die ze deden vervaardigen door hun eigen teekenaars, knappe arbeiders
dikwijls, maar slechts zelden kunstenaars van beteekenis. En indien ze dit al waren,
plaatsten ze zich weldra boven hun ambt, gaven h i e r het correcte, goede,
nauwgezette teekenwerk, dikwijls weinig meer dan copieerarbeid, en besteedden
hun kunst aan andere dingen.

RECLAMEKAART VOOR DE DELIBROUWERIJ TE AMSTERDAM, DOOR CH. ROCHUSSEN.

In dien ouderen tijd dus vonden de kunstenaars het beneden zich, om zich met iets
minderwaardigs als reclame in te laten en zoo bleef deze kunst, die, in beginsel niet
zoo jong is, als men gewoonlijk meent, geruimen tijd in handen van derde-rangs
artiesten, die haar slechts ex officio beoefenden, en er te weinig ernst aan gaven te
weinig talent hadden, om haar te verheffen, en tot iets eigens en bizonders te maken.
Op dezen regel waren intusschen wel enkele uitzonderingen, die ons zelfs tot zeer
oude dagen terug voeren.
Tot de vroegste reclame-kunst behoorden de uithangborden en deze werden soms
door kunstenaars van beteekenis, doorgaans in hun jeugd, vervaardigd. Zoo bezit
o.a. het museum te Bazel een uithangbord van een ouden schoolmeester, dat
geschilderd werd door Hans Holbein den Jongere in 1516. Van Lennep en ter Gouw
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vertellen ons in hun ‘Uithangteekens’ dat ook vele groote Nederlandsche en
Vlaamsche schilders uithangborden maakten, en dat zelfs Rembrandt er eenmaal toe
kwam. In Engeland is o.a. een uithangbord bekend van Hogarth. Ook van het
kunst-plakaat in letterlijken zin treft men reeds zeer vroeg op zichzelf staande
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voorbeelden aan. Zoo vind ik o.a. vermeld een plakaat van Eberhard Altdorfer voor
een loterij te Rostock, dat door uitmuntende groepeering en zinrijke voorstelling, in
direct verband met de gebeurtenis waarvoor het stemming moet maken, zonder
voorbehoud ook in modernen zin onder de plakaatkunst gerekend kan worden. Dit
is echter een der sporadisch voorkomende gevallen, die ook in de volgende eeuwen
nog tot de groote zeldzaamheden blijven behooren. Minder zeldzaam zijn reeds in
de 17e en 18e eeuw de specimina van klein-reclame-kunst, fraai gegraveerde
adreskaarten en etiquetten. In het Germanisches Nationalmuseum bezit men zelfs
een geïllustreerde convocatie van een ‘Singschule’ der Meistersinger met portret van
Hans Sachs. Uiterst merkwaardig is het, dat Goethe, die op geen enkel gebied van
kunst geheel vreemdeling was, ook in zijn jonge jaren eenmaal dat der reclamekunst
betrad, en nog wel onder Amors hoede. De verliefde dichter etste namelijk, toen hij
student te Leipzig was, een handelsetiquet voor den wijnhandelaar C.G. Schönkopf,
wiens bekoorlijk dochtertje Kätchen in die dagen een eerste plaats innam in zijn ruim
hart. De lezer zal mij echter, ook zonder nadere toelichting, wel gelooven, indien ik
zeg, dat er toen en ook nog meer dan honderd jaren daarna geen sprake was van een
reclamekunst (als bizondere kunstcategorie) in eigenlijken zin, want enkele boomen
maken geen bosch, en de groote omwenteling op het gebied der kunstdrukkerij moest
zich voltrokken hebben, aleer de kunst als hulpmiddel ten volle onder het bereik van
den handel kwam, en, dank zij de nu geringere kostbaarheid van prentdrukken, door
deze met kwistigheid werd aangewend. Er valt hierbij op te merken, dat in elk geval
de klein-reclame-kunst, als groep, ouder is dan de groot- reclame- of plakaatkunst.
Reeds lang voor het reclamebillet zich tot een kunstwerk had ontwikkeld, vond men
goed geteekende titelvignetten (Men zie o.a. de door Bilderdijk zelf geteekende
vignetten voor zijne gedichten) drukkersmerken, boekomslagen, boektitels en
adreskaarten.
Met de ontwikkeling der reclamekunst tot een afzonderlijke kunstgroep zijn ook
de reclame-verzamelaars geboren; vóór dien tijd zou geen ernstig, bezadigd mensch
eraan gedacht hebben de plaatjes (toenmaals ook voor het meerendeel zoomin uit
een reclame-als uit een kunstoogpunt van belang) te bewaren. Alleen in de
kinderkamer werden dergelijke collecties gevormd, en dank zij de wispelturigheid
der peuters ook vaak weer aan de vernietiging prijs gegeven. Slechts luttel plaatjes
uit ouder periode ontsnapten dus aan het niet-zijn, en daaronder wel het minst van
allen degene, welke voor latere collecties waarde kregen, omdat die voor het kinderlijk
oog doorgaans minder aantrekkelijkheid hadden, dan de vele slechtgedrukte,
hard-gekleurde, beteekenislooze plaatjes, welke een dertig à veertig jaar geleden in
zwang waren. Nochtans.... er zijn er zoo!.... Door een toeval kwamen mij een aantal
Hollandsche plaatjes in handen, die zonder twijfel zeer zeldzaam en misschien unica
zijn, en die, daar ze in beginsel aan alle eischen voldoen, welke men naar moderne
opvatting aan kunstreclame stelt, ons landje in het geschiedboek der reclamekunst
een ‘bonne presse’ verzekeren. Het oudste van deze (vermoedelijk dateert het wel
van een veertig jaar terug) is een adreskaart van een kleermakersfirma te Utrecht,
die niet meer bestaat, het kleedingmagazijn van J. Haak in de Zadelstraat. Ze werd
gedrukt bij den steendrukker J.W. Bos, óók reeds sedert geruimen tijd overleden, die
er vermoedelijk zelf de ontwerper van was, hoewel de mogelijkheid niet is uitgesloten,
dat een buitenlandsch, misschien een Fransch, voorbeeld hem goede diensten heeft
bewezen. De groepeering der geestige poppetjes, die als losbandige, naakte
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cupidootjes, elkander plagend en opduwend en aangeblaft door een keffend hondje,
den winkel binnen gaan, en er gekleed als deftige, gewichtig-doende
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zakenheertjes uitkomen, is Fransch druk en levendig, de gedachte is een pittige vondst
en de uitwerking is goed, hoewel de wijze van behandeling in artistieken zin te kort
schiet.

ONTWERP EENER AFFICHE VOOR BRANDSMA'S THEE, DOOR M. BAUER.

Als kunstwerk van meer beteekenis is een prentje, dat, hoewel het geen
onderteekening draagt, ongetwijfeld ontworpen en geteekend werd door Charles
Rochussen, als reclamekaart voor de Deli-brouwerij te Amsterdam. Het stelt een
Gambrinus-figuur voor te midden van een kleurige, drukke groep van personen in
middeleeuwsche kleedij, waarvan we de origineelen wellicht terug vinden in van
Lenneps ‘Voorouders’, of één der andere historische romans die deze zeer persoonlijk
concipieerende en echt-Hollandsche illustrator met talrijke houtsneden verluchtte.
Hoe oud dit prentje is kan niet met juistheid bepaald worden, maar indien het, wat
ik door het analoge der voorstelling vermoed, uit des kunstenaars van Lennep-periode
afkomstig is, dateert het toch minstens van een kleine dertig jaren terug. De ton op
den voorgrond draagt het jaartal 1886. Dit is evenwel geen bewijs dat de prent in dit
jaar vervaardigd werd, hoewel we daardoor weten, dat ze in geen geval jonger is dan
25 jaren.
Niet minder merkwaardig is een geïllustreerde boektitel, die vervaardigd werd
door een der geestigste en oorspronkelijkste humoristische teekenaars, die Nederland
heeft opgeleverd, Anth. de Vries. Hij teekende dit blad voor den zesden druk*) der
door hem zoo karakteristiek verluchte uitgave van Van der Lindes ‘Gedichten van
den Schoolmeester’, en de tijd dezer zesde uitgave is 1872, een tijdstip, dat nog
nagenoeg geen door kunstenaarshand vervaardigde boekomslagen opleverde. Nochtans
voldoet dit opus aan bijna alle eischen, welke men aan een goed omslag stellen kan,
en sluit zich door zijn grotesk uiterlijk bij den dwazen inhoud van het boek
voortreffelijk aan. Men zal bezwaarlijk elders een koddiger parodie vinden op een
*) De vijf voorgaande drukken verschenen zonder illustraties.
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middeleeuwsche geïllustreerde beginletter (miniatuur) dan hier de G van het woord
‘Gedichten’. Merkwaardig als stileering is ook de bundel ouderwetsche schoolmeesters
benoodigdheden, die den rechter hoek vult van het uitmuntend in evenwicht gehouden
hoofd, waarbij zich de in juisten stijl gekozen en goed verdeelde roode letters passend
aansluiten. Veel minder goed is het onderstuk, dat aan den indruk van het geheel
schaadt, zoowel door de plompheid der letters van Van Lenneps naam als door de
krullerige futiliteit der lettertjes van den naam des illustrators. Deze titel
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werd ook als prospectus verspreid, en behoort dus zeer beslist tot het gebied der
artistieke reclame....

PROSPECTUS VOOR DE EERSTE GEÏLLUSTREERDE UITGAVE DER GEDICHTEN VAN DEN SCHOOLMEESTER,
DOOR ANTH. DE VRIES.

Niet zeldzaam, omdat ze nog voor het reclamedoel gebruikt worden, is een andere
groep van prentjes uit de oude doos, die ons de blijde zekerheid geven, dat een nog
levend Nederlandsch kunstenaar in zijn jonge dagen, voordat er nog v e e l van
belangrijke buitenlandsche modellen te profiteeren viel, zich duidelijk rekenschap
gaf van de bizondere eischen der reclamekunst, en op dit gebied iets zeer eigens en
merkwaardigs leverde. Het was de bekende Amsterdamsche Firma Adriaan Schakel,
(magazijn van heerenartikelen) die ongeveer 20 jaar geleden aan Joh. Braakensiek
een opdracht gaf tot de vervaardiging van clichés voor adverteeringen, dozen,
pakpapier enz. Men was toen zelfs in handelskringen nog zoo weinig overtuigd van
het belang der artistieke reclame, dat de collega's den Heer Schakel om zijn exentriek
denkbeeld, door goed geteekende en geestig-gevonden prentjes reclame te maken,
uitlachten.
Braakensiek's populair talent intusschen, hielp hem de lachers overwinnen. De
kunstenaar begon zijn arbeid met een zeer gelukkige vondst, een kernige rebus op
den naam A d r i a a n S c h a k e l , een kloek, gestileerde A, waarom één groote en
twee kleinere schalmen eener ketting gelegd zijn. Deze korte rebus is het telkens
gevarieerde thema van het meerendeel der twintig prentjes, waarvan elk betrekking
heeft op een afzonderlijk artikel, dat door de firma wordt in den handel gebracht.
De grootste plaat van de reeks is een voorstelling in vorm gelijk aan de politieke
platen, die Braakensiek voor de ‘Groene’ teekende. De stereotype figuur van John
Bull is er voorgesteld als ladingmeester eener groote stoomboot, welke aan de
handelskade gemeerd ligt, en die op haar spiegel den naam vermeldt van Adriaan
Schakel. Aan de electrische kraan boven het schip hangt een zware kist, die uit de
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verte duidelijk de rebus A met de schakels vertoont. En dit monogram is zichtbaar
op alle stapels kisten, die den ladingmeester (Groot-Brittanje in eigen persoon)
omgeven; duidelijke letters vermelden in het Engelsch de namen der voortreffelijke
Britsche fabrikaten, die de Hollandsche firma bij zoo groote hoeveelheden betrekt,
dat John Bull dezen afnemer in hooge eere wil houden, en daarom hoogst persoonlijk
de werkzaamheden leidt. Dit prentje is nochtans, ofschoon als re-
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clame gedacht, geen reclamekunst. Niet onwaarschijnlijk lijkt het me, dat dit de
eerste van de reeks ‘schakels’ was, en dat de teekenaar toen nog zoo geheel werd
vastgehouden door zijne ‘Amsterdammertjes’, dat hij niet den juisten weg vond naar
het reclamegebied. Zijn goed gesternte evenwel deed hem dien ontdekken bij zijn
volgende proeven, waarvan sommige, in het groot uitgevoerd, voortreffelijke
aanplakbilletten zouden zijn. Ik denk hier in de eerste plaats aan het best
geconcipieerde dier prentjes, dat een karavaan voorstelt op weg in de woestijn. Lang
is de stoet, doodsch en ijl de wijde vlakte, een hopelooze, eindelooze weg ligt voor
de wandelaars uitgestrekt... Daar verschijnt opeens aan den gezichtseinder een visioen,
dat den wil versterkt en aan de spieren nieuwe veerkrachtschenkt. Aan het einde der
witte, in de zon brandende vlakte, waartegen de slanke lichamen der negerfiguren
in extatische standen zich scherp afteekenen, daagt een fata-morgana op.... de A met
de schakels, reusachtig en monumentaal, de rebus der handelsfirma ten wier behoeve
de zwarte reizigers de gevaren der woestijn trotseeren. Dit is een voortreffelijk
reclamebeeld, misschien het beste der reeks, en men zou wenschen, dat het nog
eenmaal in het groot mocht worden uitgevoerd.

PAKPAPIER-RECLAME VOOR DE FIRMA ADRIAAN SCHAKEL TE AMSTERDAM, DOOR JOH. BRAAKENSIEK.

Niet minder goed van opzet is een kameel, die een groote kist draagt, gemerkt met
den Schakel-rebus, en die door één naakten en één half-Europeesch-aangedirkten
nikker wordt aangegaapt. De beide zwartjes branden blijkbaar van verlangen om met
den inhoud van dit Europeesche wonder kennis te maken. Een antal kleinere prentjes
zijn van minder artistieke beteekenis, maar toch grappig van vinding. Een ‘Oom
Jodocus’ met een lange pijp trotseert, in een sjamberloek van Schakel gekleed, de
winterkou, door op zijn balcon, dat in plaats van door stijlen, door het monogram
met de schakels gedragen wordt, naar het schaatsenrijden te kijken; een cupido, die
op het topje van het monogram balanceert met een manchet als sjako op 't hoofd,
een hoog boord om den hals en een tweeden manchet als handmof; twee hondjes,
die vergeefsche pogingen aanwenden een heerendas te vernielen; een optocht van
sandwhichmen met waterproof-jassen; een straatjongen, die een rolwagentje met een
kind voorttrekt aan zijn buitengewone sterke bretels; een scheepje dat een overhemd
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als zeil in den mast draagt; enz.... Geestig door zijn uitbeelding is echter bovenal een
prentje, dat een voorstelling geeft van het aanbrengen eener Schakel-reclame in een
negerdorp. Een opzichter, die over zijn naakte body een jaket draagt, keurig van snit,
en op zijn kroeskop een zonnehoed, geeft instructies aan vier andere roetmoppen,
die een ferm exemplaar van de geschakelde A ophijschen tus-
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schen twee palmen. Twee zwarte arbeiders zitten elk in een boom en hebben de
katrollen bevestigd, de beide andere trekken. Grappig vooral is de linksche figuur,
die aan het touw hangt te schommelen. De zwarte kereltjes dragen elk een boord of
een paar manchetten, die ze als souvenir ontvangen hebben van de firma, waarvoor
ze arbeiden. Ook dit prentje met zijn breede lijnen en sterksprekende figuren zou
een goed aanplakbillet wezen, zeer oorspronkelijk en zeer Hollandsch. Wel jammer
vind ik het intusschen, dat de figuren in de reclame voor ‘Indische uitrustingen’ geen
Maleijers, maar Afrikanen zijn. De kunstenaar heeft zich misschien door het meer
decoratieve en grotesque karakter der negerfiguren tot deze afdwaling laten verleiden.

ARTISTIEKE ADVERTENTIE VAN BEECHAM'S PILLS UIT DE ‘PUNCH’ VAN

1887.

Te betreuren is het, dat deze reclame-prentjes op het pakpapier en in den catalogus,
waarvoor ze thans dienen, in zulk een rommelige en smakelooze omgeving van slecht
gekozen en slecht verdeelde letters worden afgedrukt. Een aantal ervan vindt men
zonder eenigen samenhang op één blad afgedrukt, waardoor de werking van elk
afzonderlijk zeer verzwakt wordt. Eerst wanneer men ze door uitknippen uit deze
omgeving wegneemt, krijgen ze hun volle relief. Dit is ook nog de gewone fout van
een twintig jaar geleden, welke echter een overwonnen standpunt werd, toen de
kunstenaars zichzelf met het drukken gingen bemoeien, en voor hun arbeid de
omgeving en rangschikking kozen, die passend en releveerend was.
Het resultaat van dit streven kan men reeds waarnemen bij een andere reeks
prentjes, die slechts een paar jaren later het levenslicht zagen.
De theehandel E. Brandsma schreef namelijk in 1890 een prijsvraag uit voor een
winkelkaart. In het verslag van dezen breedopgezetten wedstrijd wordt daarover door
den Heer B. het volgende medegedeeld: ‘Het was mijn verlangen iets werkelijk
artistieks te verkrijgen. Daarom werden de voorwaarden voor den wedstrijd zoodanig
gesteld, dat alleen kunstenaars daaraan met succes konden deelnemen. Art. 12 van
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het progamma toch luidde: dat de jury bij hare beoordeeling in de eerste plaats acht
zou geven op de kunstwaarde der ontwerpen’.
Verder blijkt uit dit verslag, dat de prijskamp een internationaal karakter droeg.
Twee juries werden tot de beoordeeling der ingekomen onderwerpen aangewezen.
De
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jury te Amsterdam bestond uit de heeren: Aug. Allebé, P.J.H. Cuijpers, Jozef Israëls,
A.J. Der Kinderen, J.R. de Kruijff, Ferd. Leenhoff, W.B.G. Molkenboer en Jan Veth;
de andere jury, die te Berlijn zitting had, was samengesteld uit: Woldemar Friedrich,
Friedrich Gesellschap, Hans Hermann, Dr. Julius Lessing, Max Liebermann, J.C.
Raschdorf en Franz Skarbina, terwijl W.B.G. Molkenboer ook in deze jury zitting
had. Men ziet 't al aan deze namen, die klinken als een klok, deze wedkamp was een
phenomenale gebeurtenis op het gebied der reclame kunst, en er was hier geld nog
moeite gespaard. Voor de Amsterdamsche, zoowel als voor de Berlijnsche groep
waren uitgeloofd voor elk een 1en prijs van f500, en een 2en prijs van f 300. De Heer
Brandsma had echter tevens de eigenaardige bepaling gemaakt, dat hij nóg een prijs
van f 500.. beschikbaar stelde, d o o r h e m z e l v e n t o e t e k e n n e n , aan het
ontwerp, dat niet alleen groote kunstwaarde had, maar dat tevens, naar zijn meening,
de meeste bruikbaarheid als reclame zou bezitten.

ARTISTIEK RECLAMEBLAD VAN PEARS' SOAP, UIT DE ‘PUNCH’ VAN

1885.

Er bleek wel in de eerste plaats, dat de kunstenaars toen reeds een groot deel van
hun scrupules ten opzichte van de reclamekunst overwonnen hadden, want het aantal
inzendingen was legio. De Amsterdamsche jury ontving er 300, en aan het comité
te Berlijn werden er 150 ter beoordeeling voorgelegd, welke uit alle landen van
Europa waren toegestroomd.
De eerste prijs te Berlijn werd toegewezen aan M.A.J. Bauer, te 'sHage, de tweede
aan Max Seliger te Berlijn. Te Amsterdam werd Edzard Koning eerste bekroond en
A.J. Gips te Bergen op Zoom tweede. De eerste verrassing in dezen prijskamp was
dus, dat drie Hollanders werden uitverkoren en slechts één buitenlander; en zonder
vreeze voor een beschuldiging van chauvinisme durf ik te verklaren, dat het mij nog
ten huidigen dage een raadsel is hoe men aan de afschuwelijke prent van Max Seliger
een tweede plaats heeft kunnen toekennen; ook voor het plaatje van Gips schijnt me
dit een overdreven eer. Prachtig van teekening, fijn van kleur, zeer oorspronkelijk
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van vinding en struktuur waren echter de bladen van Bauer en Edzard Koning, welke
ik als kunstwerken zeer hoog stel. En nochtans.... de Heer Brandsma had gelijk, toen
hij, geheel buiten de uitspraak van de juries

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 21

120
om, zijn reclameprijs toedacht aan een frissche, coquette plaat van E.S. Witkamp en
N. van der Waay, die ondanks haar niet te miskennen conventionaliteit meer dan een
der andere bekroonde ontwerpen de gecombineerde hoedanigheden in zich vereenigde,
welke voor een reclameblad gevergd worden. Voorzeker is het opmerkelijk, dat bij
den intelligenten handelsman, toen reeds een juister voorstelling bestond van de
samengestelde formule van beoordeeling, over welke ik in 't begin van dit opstel
sprak, dan bij de colleges van groote schilders en kunstrechters, die de artistieke
beslissing in handen hadden; een bewijs te meer, hoezeer de reclamekunst een geheel
afzonderlijk gebied van kunst is, dat gemeten moet worden met eigen maat. Fransche
ontwerpen waren er ook bij de collectie Brandsma, teekeningen uit dat zelfde
Frankrijk, waar tóen Chéret en Mucha, Steinlen en Toulouse Lautrec reeds gevierd
werden als ‘Les grands maîtres de l'affiche’, als de decorateurs van straathoeken en
blinde muren. Is de vooronderstelling gewaagd, dat de kunstrechters sommige dier
ontwerpen uit het moderne Frankrijk niet doorvoeld en begrepen hebben bij gebrek
aan een juiste voorstelling, van wat de reclamekunst behoefde en beoogde? Chéret
is thans 72 jaar en tegen zijn 45ste werd hij beroemd; onder mijn papieren vind ik
een Franschen auctiecatalogus van plakaten, met omslag-afbeelding van Chéret, en
deze catalogus draagt den datum December 1891. Toen was dus in Frankrijk het
plakaatverzamelen reeds in vollen gang. Met de artistieke advertentie en de
boekomslag, die in Frankrijk nimmer zoo bizonder bloeiden, was Engeland alle
landen voor. Reeds in 1849 vervaardigde Richard Doyle de nimmer in uitbundige
geestigheid en subtiliteit van behandeling overtroffen boekomslag van de ‘Punch’,
waarop meer dan zeventig figuurtjes voorkomen, die elk op zichzelf monsterstukken
zijn van actie en caricatuurkunst, en in dit zelfde tijdschrift vond ik in 1885 en 1887
advertenties van Beechams Pills en Pears Soap, (zonder naam der makers) die
ongetwijfeld door even groote teekenaars werden vervaardigd. Die van Beecham is
bizonder merkwaardig om de wijze, waarop 15 maal het zelfde grotesque
elfenfiguurtje is gevarieerd. Het blad is dood simpel en zonder eenig effectbejag;
maar men voelt er nochtans den toets in van den genialen teekenaar. Dergelijke
meesterlijke illustratieve dingen als van de Fransche maîtres de l'affiche van voor
1890, als van de Engelsche illustrators uit de tweede helft der 19e eeuw heeft in
Nederland de prijsvraag van 1890 niet aan het licht gebracht, en hebben ook in later
dagen de Nederlandsche afficheurs niet dan bij uitzondering gemaakt. Maar de
Nederlandsche reclamekunst ontwikkelde zich op geheel ander en een volstrekt eigen
gebied, dat der ornamentiek, tot iets zeer bizonders, dat in Europa zijn wedergade
zoekt om de oorspronkelijkheid van vinding en rijkdom van vormen. In een volgend
opstel hoop ik daarover meer uitvoerig te handelen.
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Zomer-sonnetten
door Hélène Swarth.
I.
Van uit het landhuis, blauw omrankt van bloementrossen,
Waar 'k vlood, wen toorn en haat van d'eigen haard mij banden,
Zie 'k, voor den maaier rijp, al geel de korenlanden
En 't pluimelichte loof verzwart tot donkre dossen.
Het tragisch avondrood komt vroeg al 't Westen branden
En kleurt mijn wangen fel met blijvend warme blossen.
'k Ben zelf niet sterk genoeg, wie zal mijn ziel verlossen
Van al die onverbreekbre onzichtbaar fijne banden?
Wijl de allerlaatste vreugd, die gij van mij verlangde,
Was vrijheid, geef, in ruil, ook mij de vrijheid weder!
'k Heb enkel eenzaamheid, waarvoor ik bevend bangde.
Gij naamt de vrucht der vrijheid uit mijn hand; verteeder
Mij niet zoo met het mes, dat gij, tot loon, mij langde,
'k Doorsnij' wat let mijn ziel te zinge' in zomerweder.
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II.
O zomerzon! o zoele wind van Zuiden!
Strook niet zoo kozend, als de warme handen,
Die zoet mij streelden en die wreed mij banden,
Mijn wonde ziel - of 't liefde wou beduiden.
Vol bosch-aroom en geur van boekweitlanden
En duizend kleine in gras verholen kruiden,
Zijn wind en zon als zweepen, die mij ruiden
Op tot verzet, als vlammen, die mij branden.
Mijn moede ziel verlangt naar koele winden,
Naar bleeke luchten, die mij de oogen laven.
Daar zal ik zalvend meegevoel in vinden.
Maar heugenis van herfsten, die mij gaven
Hun vreugdevrucht, zal ranken rond mij winden
En 'k zal verlange', in sneeuw te zijn begraven.
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III.
Wat zal mijn hart nu lieven nog? - 't Is koud
En liefdeleeg, 't werd door een man versmaad
En door een vrouw verraden en nu haat
Ik vrouw én man om twee, die 'k heb vertrouwd.
Wat rest mij dan? - Den roze dageraad
Van kinderwangen tusschen lokkengoud,
Den frisschen lach en de oogen rein en stout,
De vogelkweelstem, blij van babbelpraat?
Neen, 't wreede Leven, dat mij ál ontnam,
Beloofde wel, doch gaf mij niet mijn kind.
O als mijn kind me in de armen rennen kwam,
Een meisje mooi, de haren in den wind,
Me omstrenglend met haar liefde, als rond een stam
Een jonge klimop groene ranken windt!
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IV.
Ik lieve alleen nog zon, die ondergaat
In rozevuur en zee van korengoud,
De kleine bloemen en het groote woud,
Den koelen wind, die met de boomen praat,
De droeve woudduive en den leeuwrik stout
En, bovenal, de heide in vol ornaat
Van violet, den mantel, dien zij slaat
Rondom haar ruige leden warm vertrouwd.
O heimwee naar de heide wijd en frisch
Leed ik in vunze grauwe stad van steen. Nu lijd ik heimwee naar de wildernis
Van gele duinen, waar ik liep met één,
Die zei zoo zoet: ‘Mijn duive!’ En ach! ik mis
Dat verre duin, die verre stem - en ween.
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V.
Ik zet mijn ziel voor zoeten Zomer open,
Die streelt fluweelig met zijn zachte handen,
Vol koel aroom van bosch en tarwelanden,
De vlammewonden, die mijn krachten slopen.
Doch 'k voel mijn wonden éens zoo hevig branden.
Hij wakkert áan verlangen zonder hopen.
Wil leeljen blank in zalvende olie doopen,
Leg op mijn wonden leliënverbanden,
O zoete Zomer! neem ze van uw outer,
Leg ze op mijn hart, dan zal het wel genezen,
Madonnaleeljen, ranke blanke louter
(In oude boeken heb 'k er van gelezen).
Dan zal ik zingen, blijder weer en stouter
En immortellen zal voor u ik lezen.
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VI.
Te lang geloofde ik aan de sprookverhalen,
Waar 't arm prinsesje, in aschgrauw kleed van hoon,
Moet ganzen hoede' of takkenbossen halen,
Maar krijgt ten lest haar deugd- en deemoedsloon:
Brokaatgewaad, opalen en koralen,
Een juichend volk, een diamanten kroon,
Een marmren slot vol lichte zilvren zalen
En de eeuwge liefde van den koningszoon.
Ik wachtte en hoopte en met mijn zachte zangen
Voelde ik mij veilig in het wilde woud.
Ik wilde niet voor booze dieren bangen
En met de vooglen raakte ik welvertrouwd.
'k Dacht, wischte wind de tranen van mijn wangen:
- 't Zal zijn voor vreugd dat God me in 't leven houdt.
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In retraite
door Jurriaan Zoetmulder.
III. (Vervolg).
Martha kwam zeggen, dat er 'n jochie was om den schilder te spreken, 'n jongetje
van Van Veur, dacht ze.
‘Daar heb je 't natuurlijk’, gemelijkte Jaap van tafel opstaande, ‘'t wijf geeft er de
brui van’.
Op de mat aan de voordeur stond 'n klein parmantig baasje, haveloos gekleed.
‘Wel vent?’
‘Complement van moeder en vader wil niet, dat moeder op 'n portret komp’,
dreunde 't kereltje z'n boodschap op.
‘Zoo? Nou dat is dan erg flink van je vader. Was-t-ie bang, dat ik je moeder op
zou eten?’ snauwde Jaap.
Maar 't jochie onverstoorbaar, herhaalde: ‘Nee, maar me vader vindt niet goed,
dat moeder op portret komp’.
‘Doe de groeten aan je lieve familie’, en de jonge man wierp hard de voordeur
achter 't knaapje dicht.
Terug in de kamer, nijdig zich plompend op den stoel, die kraakte onder z'n neerval,
nijpend het brood-restje tusschen z'n sterke vingers, barstte hij los:
‘Net wat ik dacht, 't wijf verdomt 't. Behandelt je goddorie eerst als kwajongen,
staat je in je gezicht uit te lachen en laat dan d'r zoontje 'n smoesje tegen je verkoopen:
Compelement van moeder en vader wil niet dat moeder op portret komt’, bouwde
hij 't jochie na met 'n onnoozel arme-zondaarsgezicht.
Maar de pastoor, zulke uitvallen niet gewend, hief z'n bleekt hoofd schuin op, weg
van z'n bord en z'n grissende handen, die broodkruimels zamelden en z'n oogen keken
koel-streng, terwijl hij zei: ‘Kan je dat nou niet kalm zeggen. Moet daar nou zoo bij
gevloekt worden?’
't Bloed vlamde Jaap bij dit vermaan in 't gezicht, doch hij hield 'n scherp antwoord
terug, schoon heviger in hem de wrevelwrokking werd. Wat bliksem, was hij hier
om standjes te krijgen als 'n schooljongen? Hij zou zeggen, wat-ie wou en zooals-t-ie
't wou. Verwachtte de pastoor, dat-ie zou femel-praten als 'n bagijntje? 'n Oogenblik
mokte 'n zwijgen. De schilder had z'n stoel gewend, tuurde stuursch naar buiten.
Toen kwam David, den andere klein denkend en belust op revanche voor vroeger
geplaag:
‘Nou-nou, je doet net of je boos ben. Je ben hier ook niet in de Löwe, mot je
denken’.
‘Nee brave jongen’, schamperde de schilder.
De pastoor stond op, nam 'n langen gouwenaar uit 't pijpenrekje aan den wand en
langzaam knedend de stugge tabaksnippers in den kop, vroeg hij kalm, niet achtend
't twistgedreig:
‘Wat gaan de heeren doen van ochtend?’
‘Ik ga achter in de tuin zitten werken. Ik geloof, dat ik 'n heel mooie conjectuur
gevonden heb op Xenophon’, vertelde David.
‘Zoo, dat kan interessant zijn’, geloofde de geestelijke tusschen lange halen aan
z'n pijp.
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Maar Jaap sprong op.
‘Ja, dat kan interessant zijn, 'n conjectuur op die vervelende snijer met z'n
vervelend: ‘Entheuten exelaunei stadmous treis’. Hoe is 't gods-ter-wereld mogelijk,
dat een mensch zoo ontaarden kan, dat 'n menschengeest zoo vermuffen en
verschimmelen kan om de zielige moed te hebben in 's Heeren heerlijke, frissche
natuur grieksche raadseltjes op te zitten lossen. Ga wandelen man, laat de wind 'ns
door je dorre brein waaien, ga 'ns kijken hoe mooi de wereld is, de lucht en de weiën
en de glanzende koebeesten. En als je dan dat geknungel aan Grieksche en Latijnsche
teksten niet laten wil of laten kan, bewaar 't tenminste voor je saaie studeerkamer,
maar ga nou
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wandelen of ergens in 't gras liggen; neem je parapluie mee, 't kan me niet schelen,
maar wees nou niet op alle uren van de dag en van de nacht 'n boeke-wurm.... Wees
'n jonge, frissche vent met al z'n deugden en al z'n zonden.
Jaap, met trillende neusvleugels en vlammende oogen had hartstochtelijk staan
betogen, nijdig gebarend met beide handen.
Hij stond in de opene deuring, rug-gewend naar den al-zon-overschaterden tuin,
een slanke figuur, tonig tegen den lichtenden grond. De pastoor deed lange halen
aan zijn pijp, zuig-geluidende in de effe stilte, die 'n oogenblik marde na den heftigen
woord-val.
Met 'n vuurrood gezicht en zenuwig-knippende oogleden, zocht de aangerande
geleerde naar woorden, vernietigend van ijskoude verachting, voor dien verfkladder,
dien loszinnigen artist, die verwaten te wijzen dorst naar de wetenschap, zijn klassieke
wetenschap.
Z'n brilleglazen leken wel beslagen en dof door z'n woede-damping. Hij nam de
pincenez van 't stompe neusje en vegende de glazen met z'n zakdoek, loer-kijkend,
moeilijk van bijziendheid met toegenepen oogen, zei hij, zich prachtig bedwingend,
koel-hoog:
‘Ik zal op die nonsens niet ingaan. Je praat van dingen, waarvan je geen verstand
heb. Overigens: maior sum quam ut insaniens mihi possit nocere’.
En de pastoor fijntjes aan 't lachen, maar de schilder plots bekoeld:
‘Ik begrijp jouw Latijn heel goed, professor, maar de tijd zal leeren, wie de grootste
insaniens is. 't Spijt me alleen voor je, dat je niet snapt, dat ik 't goed met je meen’.
En hij draaide hem den rug toe en ging op z'n kamer z'n schilder-gerei bij elkaar
pakken.
‘'n Vreemde jongen’, zei de geestelijke, ‘'n opgewonden standje. Net z'n
vader-zaliger’.
‘Hij verbeeldt zich iets van de klassieke letteren af te weten, omdat-ie 'n paar
klassen van 't gymnasium heeft afgeloopen, maar omdat-ie te weinig hersens had
om te studeeren, is-t-ie schilder geworden’, smaalde David.
‘En toch heeft-ie misschien gelijk. Alleen de toon, zie je, de toon....’ zei de pastoor
na 'n tijdje.
Hij schudde z'n hoofd en blies als uitroepteekens tusschen z'n woorden lange
rookslierten in 't vertrek, die als 'n blauwige damp gingen hangen in de opene deuring
tusschen den blonden buitendag en 't groezele kamer-binnen, zonloos en vaal.
Martha kwam 't ontbijt afruimen.
David, de Anabasis als 'n schat geklemd onder den arm, daalde in den tuin.

IV.
Makkelijk z'n vrachtje torsend, schilderkist, stoeltje en parasol, stapte Jaap naar boer
Hendriks. Hij liep in z'n eigen te lachen om de verontwaardiging van z'n neef. En
toch was-t-ie 'n stommerik, verweet hij zich zelf. Wat drommel bemoeide hij zich
met 't geknutsel van zoo'n levend fossiel. Waarom liet hij zich ook altijd zoo gaan,
waarom zoo heftig? Het sop was de kool niet waard. Misschien had je straks, als-t-ie
thuis kwam, zure gezichten, want de pastoor zou 't wel met den professor ééns zijn.
Bij heeroom had-ie 't natuurlijk verbruid met z'n ongekuischte taal. Toch zou-d-ie
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op z'n woorden gaan letten, den goeien man maar niet onnoodig ergeren met
ruwheden.... Aan z'n vaderlijke vermaningen had-ie anders verdomd 't land; hij was
niet meer gewoon, dat iemand hem op z'n vingers tikte voor dit of dat.... Dit werd
dus de eerste zedelijke verbetering, vrucht van de retraite. Maar hij behield zich 't
recht voor om te zijner tijd David nog 'ns te interpelleeren over de onteering der
klassieke litteratuur. Want in plaats, dat hij en zijns gelijken puurden de schoonheid
van taal en beelden, zat hij met z'n ongewijde vingers aan woorden te peuteren om
als bekroning van z'n studie 'n dissertatie te schrijven over het
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gebruik van den infinitivus bij den een of anderen superieuren dichter, die hij, klein
geestje, eigenlijk niet anders dan met den eerbiedigsten schroom had mogen naderen.
Even dacht hij terug aan z'n gymnasiumtijd, hoe 'n bittere wrevel bij hem kon
wellen tegen den leeraar, die de mooiste verzen van Homeros en Horatius misbruikte
om te experimenteeren, hoe ver z'n leerlingen het gebracht hadden in de grammatica....
Hij herinnerde zich, dat roerend-mooie afscheid van Andromache en Hector, waarbij
je heete, droge tranen voelde branden achter je oogen en snikken in je keel wrongen,
hoe die letter-zifter van 'n leeraar de wijdingvolle verzen, zwaar van rouw, zat te
omzwadderen met z'n ongevoelig gevraag van: ‘waarom staat daar de dativus en
waarom de conjuctief....?’ Nog kon-ie den man d'r om haten, die met z'n grove vragen
de innige stemming verscheurde als 'n dronke-mansgegalm den weemoed van 'n
stille herfstavond....
Aan 't einde der allee lag het schitterwitte grintpad, dat langs Bouwlust liep, voor
hem open, als 'n lichtende baan in groote zwaaiingen uitgerold over de
fluweelig-groene grastapijten der weiden.
Hij kwam nu te loopen in 't volle zonnelicht, dat uit 't Zuid-Oosten, hoog al, boven
den einder afstraalde en brandde de wereld over.
In de verte kwamen twee dames aangefietst in snelle nadering. De zon sloeg
flikkerglanzingen uit het nikkel der rijwielen. Daar waren ze genaderd, daar gingen
ze aan Jaap voorbij, vlug, hoog gezeten op de wielende, ranke machine. Maar de
jonge man had 'n lichte ontroering ondervonden, 'n vreemdverwarrende sensatie,
onverklaarbaar en plotseling.... 't Waren de freule en de huishoudster van den notaris.
'n Ondeelbaar moment hadden de blikken van den schilder en van 't jonge meisje in
elkaar gegrepen, voelbaar-sterk. Als van zelf, onopzettelijk bleef hij staan, tuurde de
beide na. Doch ook zij met 'n snel wenden van 't hoofd hadden even als ter sluiks
den jongen man nagestaard....
Wat was dat, wat mankeerde hij nou....? Zeker 'n verlegenheid, omdat-ie zoo pas
nog zulke rare dingen over 't freuletje beweerd had, de verlegenheid van 'n brave
ziel, die zich diep schaamt over 'n onontdekte zonde zelfs.... En totdat hij de boerderij
van Hendriks bereikt had, hielden z'n gedachten zich bezig met die ontmoeting.
De boer stond voor de stallen.
Jaap 't erf overstekend, riep uit de verte al, zwaaiend met z'n arm:
‘Je heb gelijk gehad; mevrouw van Veen heeft voor de eer bedankt’.
‘Zoo,’ lachte de boer grof, ‘heit ze je laten stikken, ja?’
‘Zooals u daar zoo keurig opmerkt’, deed de schilder deftig en ze lachten beiden.
‘Nou maar, ik heb dan goed voor je gezorgd. Als je maar mee wil gaan. 't Is hier
vlak in de buurt, gunne kant de stee’.
Ze gingen. De boer droeg niet meer z'n heerige plunje, maar z'n werkpakje; 'n
grijsbruine, veel gelapte broek onder 'n verschoten-blauw boezeroen en 'n voddige
pet op den rooden kop met de forsche jukbeenderen. 't Kiezel knerpte onder z'n
zwaren stap als verbrijzelde hij de grint onder de plompe klompen.
De schilder naast-achter hem voortgaand, wat schuin onder het gewicht van z'n
kist, begon 'n kleine, dankbare vriendschap te voelen voor den buiten-man met z'n
hoekige gebaren en z'n eenvoudige hulpvaardigheid.
‘Ik vind 't heel aardig van je, dat je zoo goed voor me zorgt’, zei hij niet enkel uit
beleefdheid. En de boer in z'n schik:
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‘Anne-Ka zal je wel bevallen. En ze ken 't. Ze heeft 't meer gedaan.’ En hij begon
weer te verhalen van de Engelsche juffrouw, die bij den burgemeester had gelogeerd.
Even later waren ze bij 't huisje, laag als gedrukt onder 't hooge en zware stroodak,
de venstertjes met vermolmde kozijnen,
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vierkante donkere gaten in de hel-witte muren. 't Woninkje lag er als afgegleden van
den verhoogden weg, verzakt in de afschuiving en bescheiden weg-gedoken om z'n
armoe. Ter zij was 'n klein tuintje, waar Oost-Indische kers en begonia's hun oranje
en roode kleurtjes deden gloeien tegen 't bezonde, roomige wit van 't geveltje.
Hendriks stiet het houten hek open, daalde in 't tuintje, liep naar achter-'t-huis en
Jaap vrijmoedig hem volgend.
Daar, op een plaatsje van kleine gele tichels, stond 'n kras oudje aan de waschtobbe
in de schaduw van 'n eenzamen plataan als 'n beschermende wacht bij de stulp,
strekkend z'n dichte bladerkroon over 't op-schuinende dak-vlak.
De schilder, den hoek omslaande, had opeens voor zich dit schilderij van 'n
wonderstille harmonie en diepe, verzadigde kleuren weelde. Gebogen over de kuip,
ploeterend met haar kantige, pezige armen tot boven den elleboog bloot in 't dampende
water, waarin ze 't witgoed wreef en kneep en wrong met haar nog sterke werkhanden,
had Anne-Ka, in de ijverige doening met de wasch, nog niet eens de bezoekers
opgemerkt. Ze waren blijven staan aan den hoek van het huisje. Jaap, met 'n zachten
druk van z'n hand op Hendriks schouder, had hem in 't voortgaan tegengehouden en
hem te zwijgen beduid, want hij wou haar zóó een oogenblik gade slaan om haar in
haar ongekunsteld beweeg te begrijpen. Doch, als voelde zij 't sterk kijken van de
twee tegen haar lijf, hief ze op-eens 't hoofd, schrok even, doch herkende en lachte
'n beetje verlegen om den vreemden meneer.
‘Nou Anne-Ka, nou zal je d'r an motte’, zei Hendriks, bij wijze van introductie.
‘Ik vin 't goed’, zei 't wijfje, haar handen, glimmend van nat en zeep, vegend aan
den groenig-blauwen voorschoot. ‘Als meneer maar zegt, wat ik doen moet’.
Ze had 'n geestig kopje, scherp van lijnen. De zwarte kraaloogen schitterden in de
kloek geboetseerde kassen, de neus, wat forsch, scherp als van vel-over-been, wigde
uit 't gelaat, leek groot door den tandeloozen, ingevallen mond met weg-gezonken,
heel-fijne lippen, als 'n lange, bloedelooze snede overdwarsch getrokken in 't
perkamentige vel. En bij de oogen 'n wriemeling van scherpe rimpeltjes was, die 'n
guitige uitdrukking aan 't gezichtje gaf.
‘Wel jongejuffrouw’, zei Jaap, grof-gemoedelijk om haar maar direct op d'r gemak
te zetten, ‘ik zal 't eens gemakkelijk met je maken. Blijf jij maar stil doorwasschen’.
‘Nou, dat is dan al heel gemakkelijk’, zei Anne-Ka haar plaatsje achter de tobbe
hernemend.
De schilder ontpakte z'n gereedschap, plantte z'n parasol.
De arbeid begon.
‘Sta ik zoo goed?’ vroeg 't wijfje, die, zich vorig poseeren herinnerend, roerloos
trachtte te staan.
Maar Jaap, turend onder den neergeslagen rand van z'n stroohoed riep: ‘Waarachtig
niet, je moet gewoon door blijven wasschen, net als daar straks’.
‘Zie je,’ legde hij aan den boer uit, die, handen in de broekzakken, stevig op z'n
beenen geplant, belangstellend en nieuwsgierig bleef toekijken, ‘dat is om geen stijve
stand te krijgen. Ik moet 't levend bewegen trachtten uit te drukken’.
Hendriks hoorde groot-oogig, voorhoofd gerimpeld, die verklaring aan, knikte
van ja, hij snapte dat best, staarde weer kindaandachtig als bij goochelkunsten naar
het doek, waar de jonge man met groote lijnen 't geval vlug schetste, dan met sterke
kleuren z'n studie begon aan te zetten.
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'n Zware stilte van ingespannen werk-aan dacht omhuifde de drie menschen, waarin
't zachte water-gespoel en geschuier als accentueerende geluidingen klein-geruchtten.
Soms ook kwam heesch en gedempt 'n vermaan van den schilder: ‘Sta even stil nu,
zoo.... En wat later, ‘Ga nu maar weer je gang....’
Maar daarna weer 'n lang zwijgen.
Vanaf den landweg was de schitterend-
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witte bolling der parasol, uitstekend boven de heg te zien als 'n vreemd sein, en de
enkele voorbijganger bleef dan ook wel een oogenblik staan voor 't hekje, nieuwsgierig
op 'n afstand, kijkend naar 't bedrijf van den schilder. Maar de kleine jongen van
Hendriks, ziende z'n vader, lichtte brutaal de klink en stapte parmantig door 't tuintje,
ging ook met stille bewondering toekijken.
En na 'n oogenblikje kwam 't fluisterend als was hij op 'n gewijde plaats:
‘Wat is tat vader? Wat doet die man?’
En de boer, geen oog af van de studie, gedempt sprak:
‘Die meheer schildert’.
‘Wat schildert die meheer, vader?’
Geen antwoord.
‘Schildert-ie mooi?’ drong 't ventje aan met z'n zacht stemmetje.
‘Stil jongen, anders hinder je meneer’, norschte de vader.
Jaap keek om, glimlachend om 't naieve gesprek, kalmeerde:
‘Nou, nou zoo erg is 't niet’, stond wat stijf in de knieën van z'n veldstoeltje op en
ging 'n paar stappen achteruit om op 'n afstand z'n werk 'ns te bezien.
't Viel 'm niet mee. Dat was nog heelemaal de actie niet, de armen leken ook te
lang, maar in de kleur was al iets aardigs gekomen, iets van 't frissche buiten.... Lam,
dat de teekening nog niet deugde, d'r mankeerde altijd wat aan.... Hij zou nog 'ns 'n
serieuze teekenstudie maken en deze schets voornamelijk als kleurnotitie beschouwen,
dan had-ie materiaal voor 'n kloek schilderij.... Misschien zou 't wel leuk zijn, als 't
jochie er bij ging zitten op den drempel van 't open deurtje, dat vulde dien kant dan
uitstekend, maakte de compositie belangrijker, maar de opgaaf werd ook weer zooveel
moeilijker.... Nee, hij zou 't zoo maar laten, mocht al dankbaar zijn, als hij 't zòò tot
'n goed eind bracht. En toch de ruimte vroeg 't en 't was 'n aardige jongen.... Probeeren,
probeeren. Lukte 't niet, dan was 't weer gauw genoeg weggesmeerd....
‘Wil ik jou d'r ook 'ns opzetten, vent?’ vroeg hij vrindelijk aan den kleinen hummel.
‘Mag-t-ie, vader?’
‘Ik vind 't best, ga je gang’, gaf Hendriks gul toestemming.
De kleine man, 'n beetje verlegen eerst, 't toch eigenlijk wel heel gewichtig en
prettig vindend, ging op den houten drempel zitten, schuintjes opkijkend naar den
schilder met groote vragende kinderoogen. De drie groote menschen zeiden om
beurten 'n vriendelijkheidje tegen 'm. Jaap beloofde 'm lekkers, als-t-ie zoet bleef
zitten, Anne-Ka 'n kussentje en z'n vader zei zachte, vriendelijke vermaningen. En
zoo was 't werk van 'n belangwekkendheid geworden, die hen drieën, nog kort te
voren zoo heel vreemden voor elkaar, onderling bond met iets als mee-levende
vriendschap. De kleine man, doordrongen van 't gewicht van de zaak en in den eersten
ijver, bleef netjes zitten in de aangegeven houding, leunend tegen de deurpost, spelend
met z'n klompje.
De morgen volgroeide tot blakenden middag. Bladstil het was. Als verteerd in
eigen branding was de zon één verblindende wit-gloeiende schittering, uitgevloeid
aan de trillende lucht. De hitte sidderde neer, 'n goudende, aldoor meer verzadigde
gloeddamp leek gespannen tusschen hemel en aarde.
Maar de schilder bleef arbeiden. Anne-Ka had haar waschje al lang schoon, werkte
nu ook niet meer, maar stond recht achter haar kuip, boog zich alleen in gefingeerde
actie als de jonge man haar noodig had; 't knaapje door hitte geplaagd, 't stilzitten,
ongewoon voor z'n jaren, begon ongedurig te schuiven.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 21

Doch Hendriks, recht-op in den laaienden zonnebrand, onaandoenlijk voor wat
om hem gebeurde bleef op z'n post, zwijgend, toekijkend, wonderlijk geboeid door
wat er onder z'n oogen groeide op 't doek. Eindelijk, daar kwam nog 'n toeschouwer,
'n jonge boer van de overzij, die brutaal om de armoe van de bezitster, 't erfje kwam
overge-
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loopen, 'n rijke botterik, overmoedig van domheid.
Hij ging achter den schilder staan, zonder groet zich indringend, klaar voor flauwe
grappen.
‘'n Aardig paraplu'tje heb-ie daar. Ken ik 'm niet 'ns leenen voor 'n Zondag. Da's
'n effetieve’, zei hij tot Hendriks nog doelend op de parasol.
‘Ja’, zei die kort en stug.
‘Je ben d'r mooi op, Anne-Ka’, ging z'n rumoerige stem door; ‘net 'n aap op z'n
Paasch-best’.
‘Ach man, schiet op met je grappen’, kregelde 't vrouwtje.
‘Nou, 't is toch zoo. Alleen de staart mankeert. 't Is mooi hoor, ik geef d'r wel 'n
dubbeltje voor. Ken je mij niet 'ns uitportretteeren, meheer?’
‘Nee, beet Jaap af, ik schilder geen ezels’.
‘Die ken je in je zak steken’, zei Hendriks.
‘'n Ezel, die 't zeit’, schold de grappenmaker woedend, maar niemand nam meer
notitie van 'm. De stille werkaandacht was gebroken. ‘We zullen maar uitscheiden’,
zei Jaap en begon z'n boeltje in te pakken.
‘Ik zeg maar, dat 't 'n prachtige kunst is,’ kwam Hendriks eindelijk los, ‘'t is een
geduld-werk, maar 't is prachtig. En nou ga je zeker 'n koppie koffie meedrinken’.
Anne-Ka en de kleine man kwamen de studie bekijken.
‘Da's werken gezeid,’ vond 't wijfje. ‘Morgen weer?’
‘Stellig’. De jonge man wischte zich 't zweet van 't voorhoofd, wuifde zich met
den hoed wat koelte toe.
Dat was zeker werken geweest. Hij had de retraite goed ingezet. Hij mocht over
zichzelf tevreden wezen. Maar voor vandaag was 't dan ook genoeg geweest; hij
voelde zich dood-moe. - Even later zat hij in de koele woonkamer van boer Hendriks
achter 'n groote kom dampende koffie.
Vrouw Hendriks, 'n goedige, dikke schommel met lacherige gezegdetjes, zat bij
het venster, haar bol, kwabbig lichaam zwaar uitgezakt op den stoel, die kraakte bij
'n beweging. Dat was haar vaste plaatsje, van waar ze niet week en 't huishouden
commandeerde. Want moeilijk haar gaan was: ze waggelde maar langzaam als ze
loopen moest; haar beenen schenen wel te zwak om den zwaren romp te schragen.
Hendriks was midden in 't vertrek gaan zitten, z'n pet op de knieën, als vreemd of
op visite evenals de schilder, niet huiselijk bij de tafel geschoven tegenover
moeder-de-vrouw. Antje, de oudste dochter, stevige meid van zestien jaar, bediende
op bevel van moeder, kwam met koekjes aandragen en sigaren.
't Klaterende zomerlicht, afgezwakt door gordijnen en blauwige horren,
tegengehouden door besnoeide boomen, 'n geschoren heg op palen gelijk, vlak
boven-voor de vierkante vensters, hing gedempt tot 'n regendag-klaarte in de ruime
kamer met de bont gebloemde behangselwanden. en de nieuwige, goedkoope
meubelen.
Op 'n kastje stonden 'n paar bont-gepolichromeerde heiligen-beelden onder glazen
stolpen en aan den wand 'n paar bonte platen, voorstellende Jezus en Maria en een
beeltenis van den paus. En 't was er aangenaam koel en Hollandsch-zindelijk.
De gesprekken gingen maar zoetjes, zonder groote opgewektheid tusschen 't geslurp
van de koffie. De mannen dampten blauwe rook-slierten in 't vertrek, die uitdreven
tot 'n fijnen mist aan de lage zoldering.
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Jaap had de beleefdheids-frasen gedaan, vragen over de kinderen. Vijftien had ze
d'r gehad, tien in leven, 'n mooi getalletje, tafeltje rond. De oudste jongen,
drie-en-twintig jaar, was aan 't verkeeren; één was onder dienst bij de veld en Toontje,
't mannetje, dat meneer schilderde, was op twee na de jongste. Jaap vond 't 'n prestatie,
vijftien kinderen, prettiger bij je buurman dan bij je zelf....
‘En toch wil je d'r geen een missen’, zei de moeder.
‘Maar die dood zijn, zal je toch niet terug willen hebben?’
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‘Dat weet ik niet’.
‘'t Zijn engeltjes in den hemel, zei Hendriks, ze hebben 't daar beter dan hier’.
Opeens ring-tingde 'n fietsbelletje en ziende naar buiten door de blauwige hor,
zagen ze twee dames 't erf op rijden.
‘Daar heb je de freule en de huishoudster’, zei vrouw Hendriks rustig.
‘Dat zal wezen voor die eieren’, geloofde de boer, ‘ik zal maar effe naar ze toe
gaan’. En hij stond op en ging de kamer uit.
In Jaap hamerde 'n spanning, die hij zich niet verklaren kon. Wat drommel gingen
hem die meisjes aan? De eene was verkocht, en de andere.... Was hij nou zoo'n
broekje, dat-ie nerveus werd, als-t-ie met jonge dames in aanraking kwam?
‘Zie je,’ legde de vrouw uit, ‘de notaris heeft altijd boter en eieren van ons. Ze
komen nogal dikwijls hier, zoo 'ns even ingeloopen, begrijp-ie, aardige meisjes,
heelemaal niet grootsch. De freule is dol op de kinderen....’
Buiten klonk 'n heldere meisjesstem: ‘Wou jij 'ns op de fiets, Janneman?’ en
geschater van kinderlach. Toen de zeurige woorden van Hendriks: ‘Komen de dames
niet even binnen, de vrouw goeie dag zeggen?’
'n Oogenblik leek er buiten beraad gehouden, toen zwaaide de kamerdeur open.
En ze kwamen binnen. Als 'n golf blije muziek plots in stilte gestuwd, als 'n
verhelderende licht-val. Twee ranke vrouwe-gestalten in 't wit, vroolijk, stil-lachend,
ingehouden-schalksch.
‘Dag vrouw Hendriks, we komen je even groeten’.
De boerin, moeilijk opkomend uit haar zit-houding, gaf 'n slap handje terug.
Jaap was opgestaan, hield zich nog bescheiden terug, maar na 'n zwijgenden groet,
stelde hij zich voor: ‘Mennings,’ kort en vormelijk.
Ze noemden haar namen: Van Thorn van Hardinxveld en Jansen.
En na de begroeting was er 'n kort gesprekje. Hij was de schilder, die bij den
pastoor gelogeerd was, niet-waar en geloofde hij hier goede sujetten voor z'n
schilderijen te kunnen vinden? En de freule zei, zich werk van hem te herinneren op
Arti: 'n kapitaal doek ‘Het ontbijt’ was de titel, als zij zich niet vergiste.
Jaap zei 'n paar algemeenheden terug, koeltjes, gewild op 'n afstand, z'n
sterkdemocratisch voelen verscherpend tegenover haar aristocratie, bleef haar juffrouw
van Thorn noemen, terwijl de anderen haar met freule betitelden. Doch tegenover
haar ongekunstelden eenvoud en vriendelijkheid moest-ie zich tot stugheid dwingen,
moest innerlijk erkennen, dat 'n groote charme van haar uitging. Juffrouw Jansen
was hem terstond antipathiek.
Ze had staal-blauwe, koele oogen, die ongevoelig rondblikten, al zei haar resolute
mond de vrindelijkste woordjes. Ze was blijkbaar 'n bazinnetje, die wist, wat ze wou
en den moed bezat om haar plannen uit te voeren, desnoods door dik en dun. Ze
sprak hard en vlug. Haar rappe woorden vormden als 'n rammelenden achtergrond,
waartegen de beschaafde zinnen van de freule als fijne, doordachte opmerkingen
klonken. Ze wilde met alle geweld de studie zien, die Jaap van Anne-Ka had
geschilderd, drong aan, zeurde. Maar de schilder weigerde hardnekkig. Z'n werk was
nog zoo onaf, zoo weinig voor 'n leeken-oog geschikt, nee, nee, juffrouw Jansen
moest haar belangstelling nog maar wat betoomen.
O, maar zij was niet zoo'n leek als hij blijkbaar dacht. Ze had heel wat schilderijen
van d'r leven gezien. Ze was in The National en The Tate Gallery geweest, die
verzamelingen kende hij toch zeker ook wel, en in 't Louvre en in Cassel en de
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Pynakotheek in München. Eenig, München, je kunststad, oer-interessant. Dáár alleen
moesten vijfduizend schilders wonen, er werd meer geschilderd dan brood gebakken.
‘Ja, juffrouw Jansen, dat is benauwend genoeg. U moest me bij onze eerste kennis-
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making liever zulke akelige mededeelingen sparen’, zei Jaap bijna vinnig.
't Gesprek werd staande midden in 't vertrek gevoerd. De dames wilden niet gaan
zitten, moesten toch dadelijk weer weg; de koffietafel wachtte haar thuis; maar bij
het vertrek zei juffrouw Jansen nog, dat ze hoopte de beide heeren neven van den
pastoor ook 'ns op Veldzicht te zien, want dat de gasten van den pastoor ook meestal
de gasten van den notaris waren.
Wat later ging Jaap terug naar de pastorie.
Boer Hendriks bracht 'm 'n eindje en voort-wandelend vertelde die 't een en ander
van juffrouw Jansen en haar verhouding tot den notaris, gefluisterde, onbewezen
dorpsschandaaltjes.
De notaris, 'n ouwe, ijdele gek zat gewoon bij haar onder de plak. 'n Jaar of vier
geleden was ze zoo nakend als 'n kerkrat aan komen drijven en nou had ze 'n woord
alsof ze mevrouw zelf was. Ze vertelde overal, dat haar overleden papa 'n
machinefabriek had bezeten, maar 't bleek achteraf 'n winkeltje in naaimachines
geweest te zijn. En ja, waarachtig, ze legde 't er op aan, dat de notaris met haar
trouwen zou. Eerst had ze 't met den zoon geprobeerd, maar nou de kans verkeken
was, wilde ze den ouwe wel aan den haak pikken. Ze moest tenminste toeschietelijk
genoeg zijn, als je gelooven mocht, wat ze d'r algemeen van vertelden. Maar wie zou
de waarheid achterhalen; ze riepen je d'r niet bij. 's Winters maakte ze met den notaris
groote reizen naar Parijs en Londen en zoo en dan reisde ze als mevrouw van
Suijlencom, wouen de menschen wel zeggen.
‘Kom, kom,’ trachtte Jaap z'n kwaadspreken te remmen, ‘je moet al die praatjes
niet gelooven. De notaris is 'n vroom man. Elke morgen in de kerk....’
Hendriks bleef staan midden op den weg, keek den ander beteekenisvol aan en na
'n oogenblik zwijgens om meer gewicht aan z'n woorden te geven, kwam-ie los:
‘Begrijp je nou niet, dat-ie de pastoor te vrind mot houen? Of denk-ie soms, dat-ie
't doen zou, als-t-ie 't niet van de Roomschen hebben most? Wel nou dan. Wiens
brood men eet, diens woord men spreekt. Snap je 't nou!’
Ja zeker, Jaap begreep 'm best. 'n Goeie verstaander hè....
‘En z'n zoon?’
De zoon was 'n beste jongen, d'r zat niet veel bij, maar die zou geen vlieg kwaad
doen, gerust niet, was heel anders dan z'n vader, die was al trots wat er aan was en
op de centen, hou-maar op.... In z'n ijver om alles te vertellen was Hendriks mee
opgeloopen tot heelemaal 't begin der allee.

V.
De eerste dagen vergingen zoo in kalme gelijkmatigheid met 'n als vastgesteld
werkplan. Na 't ontbijt toog David naar het prieeltje met z'n boeken en Jaap werkte
geregeld bij Anne-Ka. En spoedig waren ze ook ingeburgerd geraakt, hadden heel
wat kennissen opgedaan uit de achtuursche mis, als de boeren nog wat stonden te
praten op 't voor-de-kerk-pleintje. Ze kenden den schoolmeester, die zeer correct
sprak, 'n sjofel heertje met 'n rooien puntbaard en in 'n glimmend-afgedragen
kamgaren pandjes-jas; die onderhield zich 't liefst met David over Fransche woorden,
die je rechtstreeks uit 't Latijn kon afleiden - had je in 't Latijn niet caballus, dat in 't
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Fransch cheval was geworden en vin van vinum; ja gunst, die vergelijkende
taal-studie, wat 'n onafzienbaar veld van wetenschap -; ze hadden ook kennis gemaakt
met den manufacturier Hakman, die Zondags het orgeltje in de kerk bespeelde en
Piet van de Weg, kerkmeester en wethouder, een ontwikkelden, vooruitstrevenden
boer, die z'n weetje wel wist, as je blieft, laat die maar loopen, en nog 'n paar anderen.
Jaap, vroolijk met soms wel 'ns ondeugende grapjes, had 't meeste succes in 't kleine
kringetje
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dorps-autoriteiten, maar David had den roep van ernstig geleerde.
Eindelijk ontmoetten zij ook den notaris op 'n middag, dat hij bij den pastoor
gekomen was voor zaken! Koel en vormelijk was de kennismaking geschied, en hij
had met 'n geaffecteerde kraakstem gezegd, dat hij hoopte de heeren 'ns bij zich te
zien.
Toch, bijna eenzaam levend, ieder voor zich en opgaand in hun werk, brachten zij
hun dag door, met dan als 'n genoegelijk, kameraadschappelijk samentreffen de
maaltijden, verlevendigd door opgewekte disputen, die Jaap handig wist uit te lokken
voornamelijk om den professor op z'n paardje te krijgen. Want in twistgesprekken
raakte David gauw overstuur, was niet opgewassen tegen de vaak spitsvondige
schijnredeneering van den schilder, die zelfs z'n bewustaverechtsche opvattingen
wist te verdedigen met 'n vlugheid van denken en vlotheid van spreken, die den
minder-gevatten, in alles loggeren David overdonderen kon. En de pastoor, altijd
kalm en vaderlijk tusschen beider hartstochtelijke jeugd-opgewondenheid, wist 't
evenwicht te bewaren en de vriendschappelijkheid van den toon. Althans naar 't
uiterlijk, want bij David wrokte het om z'n nederlagen, onverdragelijk voor z'n trots
en soms, op 't onverwachts, kwam de opgekropte nijdigheid tot uiting in 'n venijnig
gezegdetje, snel als 'n slange-tongetje naar buiten flitst.
's Avonds zaten ze meestal buiten, voor de tuinkamer, 'n lamp op tafel, die z'n
oranjigen gloed deed lichten over hun handen en borsten, maar hun gelaat deed
schimmen in 'n even door afschijning vertroebeld duister en hun praatstemmen gingen
dan maar zoetjes uit over 't grootzwijgende, vreemd geluidend in hun alleenheid. Die
avonden waren op 't heerlijkst verkwikkend, als de hemel zoo feestelijk over de
wereld gebouwd stond, 'n koele, wijde hal met de licht-sparkels der sterren en de
aarde-in-zwijgen, geheimvol met de samendonkering van huizen en boomen en tot
meeren geworden weien, van witte nevels overstroomd, lag te rusten en weer
op-ademde na 't zon-geschroei van den middag.
Die wijde, wijde alomme avondstilte was voor Jaap telkenmale als 'n aangrijpend
mysterie, diep ontroerend en tot nadenken stemmend, maar 'n weldaad van rust, die
de stad niet kende.
En bijna altijd neigde z'n stemming dan naar 'n diepe melancholie, ondervond hij
'n zachte droefheid van iets te missen, iets waardevols en heerlijks voor z'n leven,
waarvan 't bezit 'n durende, gelijkmatige vreugde zou schenken. Maar eigenlijk wist
hij zelf niet, waarnaar hij dan verlangde. Hij vond 't heerlijk, als de pastoor wat voor
ging spelen, oude, droeve wijzen, die in de snellevende stad al lang vergeten waren.
Zachtkens als ingetogen speelde de geestelijke de oude melodiën, 't devote hoofd
geneigd naar de vergeelde muziekbladen tusschen 't stille, zuivere licht der twee
kaarsen en z'n handen als in streeling gingen over de toetsen. En de zwijgende, groote
nacht ontving de droeve zangen....
Op 'n dag, na den disch, suffig-loom door 't genotene - ouwe Da verstond de
kookkunst wèl en heeroom schonk 'n wijntje ter eere van de neven, die zoo zeldzaam
z'n gasten waren - slaperig van de drukkende, vermoeiende hitte van den middag,
gingen ze achter in den tuin onder schuttend lommer hun rust-uurtje verdroomen in
gemakkelijke rieten stoelen. Heeroom was naar z'n kamer gegaan om, als-ie met 'n
ondeugend gekijk zei, 'n brief te schrijven, wat 'n vaste gewoonte van 'm was na tafel.
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Er was 'n diepe rust van landelijke eenzaamheid in 't wijde rondom en de weien,
waarop ze 't uitzicht hadden, schitterend onder de blakerende zon als fosforesceerend,
leken van 'n andere wereld dan hun schaduwblauwe, blauw-koele wijk-plaats, waarin
ze de bedwelmende verlooming van langzaam aansluipenden slaap over zich voelden
komen.
Toen, wat lui-genoegelijk, met langzame
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afgebroken zinnen, en als onverschillig begon Jaap aan David te vertellen van 't
winkeljuffertje, met verheimelijkt genoegen de uitwerking van z'n woorden
berekenend.
Ze was niet mooi, dat moest David niet denken, maar leuk, 'n echte leuke meid
what you call, die wel van 'n grapje scheen te houden. En 'n figuurtje, daar mankeerde
niks aan. Eerlijk gezegd, hij had wel lust in 'n amouretje, 'n kalme vrijage, platonisch
natuurlijk, in eer en deugd, dat sprak van zelf onder 't waakzaam oog van den pastoor,
maar toch 'n amouretje. Zoo iets had je noodig, brak 'n beetje de sleur van je
alledaagsch bestaan. 't Was maar jammer, dat David zoo anti-vrouw was, anders
konden ze samen d'r op uitgaan. Allicht had de dorpscoquette, zoo zou hij ze maar
noemen, 'n vriendin, die dan ‘die vierte im Bunde’ kon worden.... Dat zou ook beter
zijn tegenover heeroom, die wel geen achterdocht zou krijgen als ze sàmen
zoogenaamd gingen fietsen of wandelen. Maar nietwaar, 't moest 'n grapje blijven,
heelemaal 'n aangename tijdpasseering.....
De litterator, wantrouwig eerst bij die onverwachte confidentie, maar spoedig
geloovend in zacht-gewekt, zinnelijk begeeren, zat met kleine, half-toe genepen
oogjes te luisteren, zei eerst niets, maakte plannen. Ook hij had 't meisje in den winkel
van Hakman 'n paar malen gezien, toen hij het dorp doorgewandeld was om 'n brief
te posten, maar vaag in 't duister van 't winkeldiep als 'n silhouette. Toch had haar
figuurtje hem al wel getroffen, had-ie bij herhaling naar binnen gegluurd, begeerig
om d'r gezichtje te zien. 'n Nijdigende jaloezie kwam 'm nu besluipen, omdat Jaap
hem al weer vóór was geweest en haar blijkbaar gesproken had.
‘Nou-nou,’ zei hij eindelijk voorzichtig z'n woorden wikkend, ‘anti-vrouw, dat is
wat te sterk’. Hij was voor 'n geregeld, eerbaar leven; maat in alles en op je hoede
voor de vrouwen: timeo feminas ut oscula dantes, dat herinnerde hij zich nog wel
van Vergilius niet waar, maar daarom.... hij hield op z'n tijd ook wel van 'n zacht
velletje. Hij was niet van koek-deeg netzoo min als Jaap, maar hier op 't dorp was 't
toch te gevaarlijk. 't Minste moest uitlekken en dan sloeg je 'n vrij beroerd figuur
tegenover den pastoor.
En Jaap daartegenin: Zeker, de situatie was niet zoo heel makkelijk, daar had-ie
gelijk in, maar dat was juist 't pikante. Wist-ie dan niet, dat 'n kusje onder duizend
gevaren gestolen of gekregen ook duizendmaal heerlijker was en smakelijker dan
elk ander? En zat de grootste verlokking niet in 't verbodene? Maar wat er ook van
was, ze hadden 'n afleiding noodig. 't Was alles goed en lief bij heeroom, goed voer
en een warme stal, maar de kloosterachtige rust zou hen op den duur toch benauwen.
Ze waren als echte stadsmenschen te veel aan 'n overprikkeld leven gewend. Of dacht
David, dat-ie dit buitenleven 'n maand vol zou houden, dat-ie niet na 'n week sterven
zou van verveling, als niet een of andere emotie hen zou opfleuren? En dan, ze waren
nog jong; ze mochten hun jeugd toch wel genieten! Niemand zou hen dankbaar zijn,
als ze 't niet deden. Over 'n jaar of vijf was 't gedaan, eenmaal over de dertig, hadden
die vlinderachtige grappen geen pas meer, maar nou wou hij nog van z'n vrije,
onbebonden jeugd genieten. Ze zouën toch gauw genoeg oud zijn. En eventueel
zou-d-ie zich tegen over heeroom wel weten te verantwoorden. Als David niet van
de partij wou zijn, ging-d-ie er alleen op uit, maar dan rekende hij op diens
stilzwijgendheid. Denk er om, mondje toe.
‘Ja’, zei David, rustig z'n zinnen afzeggend, ‘jij moet natuurlijk zelf weten wat je
doet, maar ik raad je in je eigen belang: begin geen dwaasheden. Op zoo'n klein dorp,

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 21

waar alle menschen elkaar kennen en als 't ware beloeren, loopt zoo iets in de gaten.
Je bent nou eenmaal niet in den Haag en je weet hoe streng de curé op dat gebied is.
Je krijgt beslist onaangenaamheden....’
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‘Je moet wat wagen,’ zei Jaap.
En na 'n poosje als had-ie zich bedacht, vroeg David:
‘Maar hoe weet jij, dat 't meisje toeschietelijk is, ze kan wel 'n vol-bloed
puriteinsche wezen?’
‘Dan zou ik me al erg moeten vergissen. Man, dat voel ik bij intuïtie,’ snoefde
Jaap, ‘ik verzeker je, dat ik me op dat punt nog nooit vergist heb.... Ik weet trouwens
goed gemaakt, we gaan straks bij Hakman een bezoek brengen, dan kan je je zelf
overtuigen’
‘Durf je dat?’ vroeg David verbaasd.
‘Wel waarachtig, waarom niet?’
Hakman stond op de stoep tusschen de stapeling van katoenen en baai 'n luchtje te
scheppen, toen de neven aankwamen.
Of 't tochtte in de breede straat-gang tusschen den lagen huizenopstand, kwam 't
avond-koeltje telkens als bij scheuten aangewaaid, adem-zwak, maar de blaren
ritselden toch wel even, 'n droog geluidje als van schuivend papier. Velen waren de
dompe woningen ontloopen, zwierven nu 't dorp uit in langzamen slenterstap of
stonden pijpje rookend met geburen te praten. 't Jonge volk was op pad; de meisjes
bij tweeën en drieën gearmd, heimelijk glunderend naar de jongens, die driester ze
aankeken en groetten bij de namen en grapjes zeiden en zich log met zwaar gebeen,
de voeten in paarse pantoffels, de roode, gladde koppen glimmend van
gewasschenheid als gepolijst, achter haar aan bewogen of lummelden bij de brug
aan 't dorp-eind, kijkend naar 'n paar hengelaars, met ze star-oogend naar den stillen
dobber, die 'n rood nopje, 'n afgewaaide, kleine vrucht gelijkend, dreef op 't
diep-donkere der onbewogen vaart.
Telkens ‘genavend saam’ beantwoordend naar links en rechts waren de neven bij
Hakman gekomen? En joviaal, als enkel verlegen om 'n praatje, zei Jaap: ‘Wel,
meneer Hakman, sta u daar zoo op uw buiten een luchtje te scheppen?’
En de manufacturier, vereerd wel met de kennis aan de heeren, lachte plezierig
van ja. Ja, hij stond 'ns uit te blazen.
Zoo langzaam vlotte 'n gesprekje over 't weer. De wind was wat omgeloopen, meer
zuiëlijk, zei Hakman, maar verandering zaghij er nog niet in, 't bleef maar droog, 'n
buitje zou voor alles goed wezen. En van 't een op 't ander komend, over toestanden
op 't land en in de stad, vroeg de winkelier eindelijk:
‘Maar komen de heeren niet binnen? We blijven zoo op de stoep staan!’
Toen zei Jaap als aarzelend: ‘Zou 't nog gaan David, zou 't niet te laat worden?’
Doch terstond resoluut: ‘Wel laten we even moeder de vrouw goeien avond zeggen’.
En ze stapten achter Hakman aan, den winkel door en naar de huiskamer daarachter,
waar de schemer al begonnen was de hoeken als in 'n valen nevel te zetten en de
dingen op te lossen met langzame vervaging van vorm en lijn. Er hing 'n duffe geur
van veel-bewoonde-weinig-geluchte-kamer, doortrokken van etenswasem, drijvend
in de broeierige atmosfeer van dagen van hitte, die er, als opgesloten, vernachten
bleef.
Achter de tafel in 't vertrek-midden zat juffrouw Hakman over naaiwerk gebogen,
haar oogen af te beulen met peuterige naaldsteken in 't stugge katoen; maar toen de
matglazen deur openzwaaide, hief ze even, verrast op 't hooren der vele voetstappen
in den winkel, 't bleeke, smalle gezicht uit haar ijverige doening.
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‘Ik breng visite mee, vrouw’, klonk haar man's stem bijna luidruchtig in de stilte
van 't huis. ‘De neven van meneer de pastoor’.
‘Heere gunst!’ Juffrouw Hakman leek wel verschrikt, rommelde gauw de tafel op.
‘Verexcuseer, dat u in zoo'n boel boel komt’.
Maar Jaap, bij 't hand reiken, stelde haar gerust, zei, dat-ie 't wel mocht zoo'n
huiskamer met rommel, teeken, dat de vrouw 'n ijverige huismoeder was. En nadat
Hakman twee stoelen bij geschoven had en zij keurig 't naaiwerk opgeruimd, handig
en vlug, onbegrijpelijk waar ze alles zoo gauw
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liet, zaten ze met hun vieren erg op visite voor 't gesprek 'n weinig gang had. Want
de beide jonge mannen voelden zich 'n beetje als indringers toch, onwelkom op dit
ongewone uur. En teleurstelling kwam daarbij, daar ze de winkeljuffrouw niet troffen.
Totdat met z'n gemakkelijk, gemeenzaam praattalent Jaap 't woord begon te voeren
en de menschen wat aan 't lachen maakte met grappige informaties naar den
veldwachter - om toch maar iemand of iets bij den kop te vatten. En of 't daarmee
huiselijk begon te worden, vroeg de vrouw of de heeren iets gebruiken wilden; ze
zouden toch niet op 'n droogje blijven zitten?
‘'n Cognackie?’ stelde de manufacturier voor en op z'n aandringen om niet
onbeleefd te schijnen of te trotsch, stemden Jaap en David toe, al was 't nog wat
vroeg voor 'n slaapmutsje.
‘Zouen we niet 'n lichie maken, man?’ vroeg juffrouw Hakman, terwijl ze uit de
kast 'n karafje en glazen haalde en die op 'n blaadje schikte.
‘Wel ja, dan kennen we zien, wat we zeggen’ en Hakman, gerecht, aan 't morrelen
aan de petroleum-lamp, die boven de tafel hing. En even later, 'n gave lichtbol gelijk,
stond de ontstoken lamp te pralen, met zachte oranje licht-afschijningen over het
tafel-vlak met de kelkjes goudelende cognac voor ieder d'r mannen neergezet.
‘Nou heeren, op je gezondheid’, zei de manufacturier joviaal z'n glas heffend.
‘En op onze kennismaking’, zei Jaap, nippend van z'n glas.
‘Dat onze kinderen rijke ouwers mogen hebben en wij ze maar lang mogen lusten’,
kwam David los, zich deze aardigheden als zeer gepast voor dit milieu herinnerend.
't Vocht brandde op z'n tong, schroeide in z'n keel. Even moest-ie droog hoesten van
de prikkeling. Wat waren ze begonnen? Ze hadden wel veel over voor de goeie zaak.
En niet te weten of de schoone thuis was? Maar daar begon Jaap voorzichtig te
informeeren naar de familie. De kinderen....? O, die lagen al in bed, met de kippen
op stok; 't was elken morgen vroeg dag en kinderen hadden veel slaap noodig.
‘Wel’, waagde David nu te vragen, ‘zijn de kinderen nog zoo jong? Ik dacht, dat
't meisje, dat ik hier 'ns in den winkel gezien heb, uw oudste dochter was.’
‘Ho, ho, hoor je dat vrouw, dat is 'n goeie. Anna onze oudste dochter!’ En Hakman
aan 't schok-schouderen van lachen en z'n vrouw 't ziekelijk gezicht verknepen in 'n
geluidloos plezier zei:
‘Wel menheer, zie ik er zoo oud uit, dat wist ik toch niet. De oudste is anders pas
zeven’.
‘Och’, zei leuk Jaap, ‘m'n neef is zoo niet op de hoogte. Die denkt nog dat de
kindertjes hier volwassen uit de kool komen’.
David zat intusschen z'n onhandigheid met de lachers te verwenschen.
‘Je zit er nou zoo om te lachen’, korzeligde hij tegen Jaap, ‘maar 't zou toch
kunnen’.
‘Wel zeker’, antwoordde die, ‘alles kan. Het eerste kind komt als 't wil, zeggen ze
altijd’.
‘Nou’, zei Hakman, ‘dan had 't 'n erg vroegertje motten zijn. We bennen tien jaar
getrouwd’.
Maar z'n vrouw, bang voor grove grappen nu de mannen zoo'n schik hadden,
schudde terzij van de lamp even met haar hoofd naar haar echtgenoot, begon toen
gehaast de situatie uit te leggen.
Nee, nee, 't was 'n nichtje, broers kind, 'n wees, die nou bij hen was gekomen,
zoolang.
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‘Is Anna niet thuis?’ vroeg Hakman.
‘Nee, ze is naar d'r vriendin, maar ze zal wel gauw terug komen’.
De neven keken elkaar beteekenend aan. Nou nog maar 'n oogenblik blijven, 't
nog niet opgeven. Ja in 's hemelsnaam....
‘Speelt u piano?’ vroeg David, die 't gezicht had op 'n versleten klavier,
belangstellend aan Hakman.
‘En goed ook,’ zei de vrouw met trots. ‘Toe man, geef 'ns 'n moppie’.
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‘Wel ja, laat u ons 'ns van uw gaven genieten’.
Hakman, gevleid met dat verzoek en gewoon in het publiek te spelen door z'n
Zondagsch orgelspel, zei ‘met plezier’ en zwaar opkomend uit z'n stoel, ging hij naar
de piano als of-t-ie 'n kunstje vertoonen wilde. En na scharrelig gezoek tusschen
muziekboeken, begon hij 'n ouderwetsche romance te spelen, hard de dikke vingers
neerploffend op de uitgesleten toetsen, geel als 'n skelet; maar lenig toch wandelde
de rechter hand de loopjes af zonder struikelen of horten, terwijl de linker met vlugge
uitzwaaien terzij forsch de accoorden greep. Schriel en metalig met gerammel of er
wat los zat, stegen de tonen uit de oude klankkast als opgeroepen uit 'n duister graf,
zich reiend tot 'n sentimenteelen zang. De kanarie, in z'n somber kooitje weggezet
in 'n hoek, schrok er wakker van en met tintelende kraal-oogjes en coquet-gewend
kopje, stierde hij 'n lange triller door de klimperende piano-klanken, als of hij ook
z'n deel wou geven aan 't genoegen.
Met 'n verheerlijkt gezicht, warm beschenen in den gloor van de lamp, zat juffrouw
Hakman te luisteren naar 't spel van haar man, die, z'n rug de kamer toegewend,
breed opdonkerde in de plooilooze omspanning van z'n zwarte jasje voor het
glimzwarte instrument, waar als 'n simpele versiering van ingelegde ivoor de toetsenrij
geelig opblankte. En toen de vogel maar niet ophield en parmantig op z'n stokje roller
na roller schril uitjubelde, stond ze geruischloos op en legde haar zakdoek behoedzaam
over 't kooitje, zoodat de kanarie, gevangen nu in den plotsen nacht, als verschrikt
zweeg en de muziek van haar man alleenheerschappij voerde in de kleine kamer en
over 't gehoor der aanwezigen.
Eindelijk, de romance uit met 'n paar breede accoorden, draaide Hakman met een
‘wat-zeg-je-d'r-van-gezicht’ zich triomfantelijk om op 't piepende krukje, de plompe
handen gespreid op de knieën.
‘Bravo’, zei David, en Jaap: ‘Ik maak u m'n compliment’.
‘Z'n eigen heelemaal alleen angeleerd’, verklaarde juffrouw Hakman.
‘Nou, 'n paar lessen heb ik wel gehad’, deed de pianist nederig.
‘'t Is toch verbazend zoo'n talent!’, vond de schilder.
De manufacturier had zich alweer omgewend, begon 'n vergeten wals.
't Was nu tot stikkens toe benauwd geworden in 't aan alle zijden gesloten vertrek
met de warmte-uitstraling van de lamp en den blauwen rookdamp, die als 'n
voorbijtrekkende, ijle wolk om den lichtbol waasde.
‘Zal ik u nog 'ns inschenken?’ fluistervroeg juffrouw Hakman aan David onder 't
gespeel door.
‘Voor geen geld’, zei die uit den grond van z'n hart. Of 't vergif was, brandde de
cognac in z'n maag. 'n Klam zweet stond op z'n gezicht, hij snakte naar lucht.
‘Nee, nee’, zei Jaap, ‘we gaan 'ns opstappen aanstonds. Heeroom weet niet waar
we uithangen’.
Ieder voor zich zaten de neven te bekennen, dat de verkenningstocht dreigde te
mislukken, dat tien elegante winkeljuffrouwen niet waard waren om zich langer te
laten kwellen door jengelende muziek in de broeihitte van 'n muf vertrek en ze waren
al opgestaan, terstond na de wals om afscheid te nemen - heusch, hoe aangenaam 't
ook geweest was, ze moesten nu gaan, kwamen 't liever 'ns hervatten, - toen er vlugge
stappen dof tikten op de planken-winkelvloer en even later 't nichtje binnenkwam.
Even onthutst bij 't ontwaren van vreemd bezoek bleef ze staan in 't deurgat, weifelend,
totdat haar tante haar noodde:
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‘Kom maar binnen Anna, 't is goed volk’.
En nu opgenomen in de stille lichtkring der lamp, leek zij 'n mooi meisje met haar
weelde van donker haar, dat uitgolfde onder het eenvoudig stroohoedje. 'n Weinig
coquet 't hoofdje achter over; de armen gestrekt op den rug, stond ze met
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'n klein lachje de complimentjes aan te hooren, waarmee Jaap haar brutaal weg
overstelpte, had ook terstond 'n gepast antwoord klaar; maar David, eenvoudiger,
hartelijker, zonder overmoedige driestheid, zei vriendelijke dingen: Dat 't hem
wezenlijk plezier deed, in de gelegenheid te zijn met haar kennis te maken en zoo
meer, haar geheel als z'n gelijke oprecht behandelende. En toen ze dan eindelijk na
nog wat grappen en gepraat weggingen, drukte hij haar lang en warm de hand, liet
heel kort z'n blikken teeder gaan in de hare.... Buiten ademde de avond koelend langs
hun gezichten. Bleek-groen als van 'n regenboog, met enkele rose wind-veeren, stond
't luchtveld boven de aarde, waar de kleuren wegdonkerden al meer en dieper werden
als verzadigd. Als gevuld met verstolten luchtklaarte, als strooken vreemd, kostbaar
metaal gelegd op de wijd-uitgerolde fluweelen banen der weien, lichtten de
onbewogen slooten tusschen 't nacht-groene gras, wigden zich ver en ver in 't eenzame
land.
‘Ik heb verdomme maagpijn gekregen van die gemeene cognac’, klaagde David.
‘En ik koppijn van die gemeene muziek’, klaagde Jaap.
Maar over 't meisje spraken ze bijna niet.
(Wordt vervolgd.)

Lente,
door Frank Gericke.
Fragmenten van het eerste hoofdstuk, waarin Beppy vijf en Willem
negen jaar zijn.
I. Het frambozenpad.
Daar groeide een lange eikenlaan, van den straatkant af tot aan het veld, langs
voortuin, zijtuin en achtertuin. Van de vier rijen boomen die er stonden, liep het pad
tusschen de twee achtersten in; zoo bleef er onder de eiken een breede strook, waar
niets dan gras op groeide, over, en in den voortuin dennetjes en rhododendrons. In
den achtertuin sloot een dunne haag frambozen-stammen, langs den zoom van het
gras, de eikenlaan van het overige tuingedeelte af; zoo lag het stuk gras tusschen het
laanpad en de frambozenhaag in. Een pad dat men het frambozenpad noemde liep
vlak langs de andere zijde der haag.
Er waren van 't zomer veel frambozen overgebleven na den eersten pluk, en tante
kon er best nog gelei van maken. Ook mochten de kinderen er niet van snoepen.
Maar ze deden het toch. Toen werd hun verboden in het frambozenpad te komen.
Dàt deden ze nu ook nooit meer.
Dien morgen hadden ze al vadertje-en-moedertje gespeeld, en schooltje, en toen
koetje. Dit laatste was het leukste. Wie koe was stak een paar stokjes tusschen het
elastiek van zijn kous voor de uiers. Maar je moest maar net doen of je er aan trok
bij het melken, anders gleden ze er uit. - Toen werden de koeien naar de wei gebracht;
dit was het gras tusschen het laanpad en de frambozenhaag.
Toen ze daar aankwamen plukte Wim een framboos.
- Je màg geen frambozen snoepen, zei Lien.
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- Dat heeft niemand gezegd, zei Wim: je mag niet in het frambozenpad loopen,
maar wel in de laan!
- Wel ja! riep Wicher, met een bolle lach om zijn gezicht bij zoo'n prachtige
ontdekking. Ik ga frambozen eten!
Maar hij duikelde eerst een paar keer koppie-over. - Lientjes stalen oogjes glansden
ondeugend; ze was het dadelijk met de jongens eens. - En Jan glimlachte fijntjes.
Hij wist wel dat het niet in den haak was, maar hij zei:
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- Ze hadden moeten zeggen dat we oòk niet in de laan mochten loopen. Het is hun
eigen schuld.
Ze plukten allemaal. Ook Beppy, natuurlijk, at meê. Maar ze mocht er volstrekt
niets van vertellen.
Ze liepen dan door het gras en het hooge onkruid langs de frambozenhaag; van
Beppy's bloote beentjes was niets te zien; ze bukten, en reikten, en aten veel. Ze
keken telkens naar het huis om te zien of er niemand aankwam.
Nauwelijks waren ze weêr binnen voor het middageten, of tante Cato zei langzaam
en vast, de brauwen gefronst:
- Je hebt in het frambozenpad geloopen!
- Nee, zei Wim, met groote oogen, bang en vragend, heelemaal niet!
En hij schudde zijn hoofd.
De heele familie zat aan tafel; allen keken.
- Doe je mond eens open, zei tante.
Wims mond was heelemaal rood. Tante vond een pitje tusschen zijn kiezen.
- Waar komt dàt vandaan? vroeg tante.
De anderen zagen elkander aan en vertrokken hun mond. Dáár zat wat op!
- We hebben wel frambozen gegeten, zei Wim, maar niet in het frambozenpad.
- Foei! zei tante; jullie zijn echt ondeugende kinders. Je wist héél best dat je geen
frambozen snoepen mocht. Nu zul je eens flink straf hebben!
Onder het eten waren de kinderen stil. Als ze wat drukker werden zei tante Cato:
- Wil je wel eens rustig zijn! Het past je nu ten mínste niet om zóo'n praats te
hebben.
Ook Lambert en Clara deden streng.
Na den eten gaf Lambert Jan en Wicher schrijfwerk op. Lientje werd naar de kamer
van tante Riek gestuurd waar ze sliep; daar moest ze maar eens nadenken over haar
stoutigheid. - Beppy werd achter in den gang in een hoek gezet. - Wim moest in de
donkere kast, op het trapportaal, halverwege de eerste verdieping. Wim was wel
meer in de donkere kast geweest. Hij vond het lang niet zoo erg als vroeger.
Hij wist wel dat hij stout was geweest, maar toch was hij boos. Die straf kon hem
niets schelen. Of je eens een poos in zoo'n kast zit! - Er lagen kranten in een hoek.
Wim ging op den grond liggen met zijn hoofd op die kranten.
Toen tante na een half uurtje kwam en vroeg of hij er graag weêr uit wou, deed
hij net of hij sliep. Tante vroeg nog eens. Wim gaf geen antwoord. Toen klopte ze
op de deur en riep:
- Wim!
Nu zei Wim:
- Ja-a?
- Wou je er graag weêr uit? vroeg tante.
Wim was door het comediespelletje dat hij speelde weêr heelemaal op streek
geraakt en zei:
- Jawel tante.
Nu deed tante de deur open. Wim was expres nog blijven liggen. Tante zei:
- Hè Wim, wat lig je daar! - Waarom heb je niet gauwer antwoord gegeven?
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- Ik sliep, tante, zei Wim.
Tante glimlachte.
- Zal je zoet zijn in 't vervolg en niet meer zulke stoute dingen doen?
- Nee tante, zei Wim.
- Geef me dan maar een kus, zei tante.
Wim kuste tante en ging naar beneden. Tante vertelde in de kamer hoe Wim in de
donkere kast in slaap was gevallen. Zoo'n kind toch!

II. Het roggehalen.
De familie zat aan 't middageten. Het was een warme dag. Aardewerk en tafelzilver
glom in de zon; Lamberts schedel glansde en Derks dunne haar lag zilverig over zijn
ròzig hoofd.
Klompen klosten langs het zijraam, en, even boven het kozijn uit, schoof de pet
van
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Bäts, den knecht, voorbij. Wim sprong op en hing ineens half uit het opgeschoven
venster:
- Ga je al naar 't land, Bäts?
- Ja! riep Bäts; eff'n 't paard inspan'n!
- Niet weggaan voordat wij er zijn, Bäts! wij gaan meê!
- Best, a'j maar gaauw komt....
Cato zei hard, voor de tweede keer:
- Wim, aan tafel blijven zitten!
Wim kwam terug en zei:
- Laten we gauw voortmaken, tante, Bäts gaat zóo weg.
- Och jongen, oom moet immers ook nog meê, zei tante....
De bordjes waren veel gauwer dan anders leêg. Alleen het opscheppen duurde te
lang. Ze hielden allen tegelijk hun bord bij en riepen:
- Mij het eerst!
Zelfs kleine Bep, die toch niet naar 't land ging, deed meê; ze zat geknield op haar
stoel; de pret lag op heel haar gezichtje.
Er werd met geweld rust en orde gemaakt. - Onderwijl stond tante Cato achter de
tafel, de rijstschaal in de hand. Ze schepte het bord van Wim vol, en de wittige wasem
dampte langs haar roode gezicht. - Oom Derk keek strak voor zich uit tot het leven
was gestild. Maar Omoe zat van genoegen te glunderen. Tante Riek riep telkens:
- Stil toch kinders! Wees toch wat bedaard!
En keerde zich dan weêr naar Lientje, haar lieveling:
- Wacht maar even, kind, je krijgt wel. Neem maar goed bessensap hoor, dat is
gezond.
Toen het eten op was holden ze door de keuken heen, de deel over naar buiten.
- Zou jij niet thuisblijven, Lien, riep Clara.
- Hè nee, waarom nou, riep Lientje terug. Ik mag ook nooit iets van u!
Lientje, vol ongeduld, stond midden op de deel; Clara riep haar van uit de
achterkeuken door het gangetje toe.
- Nou, ga dan maar, zei Clara. Maar niet te wild zijn, hoor!
- Nee! riep Lien, en ze rende weg, de jongens achterna.
Clara glimlachte nog en ging terug.
- Zoo'n wildzang toch! zei ze tegen Moeder.
Omoe glimlachte ook. Ze had evenveel schik als de kinderen zelf.
Lientje haalde langs de tuinhaag, op den aarden weg, haar broêrtjes en haar neefje
in. Ze liepen met Bäts en het paard meê. Het paard had zijn tuig al aan. Bäts trok
twee wagens uit het schuurtje achter den tuin en spande het paard in. De meid en de
werkster waren al naar 't land om schoven te binden.
Oom Derk kwam ook. Hij had klompen aan en een pet op. - Ze klommen allemaal
op den voorsten wagen en toen ging het holderend en bolderend over het land.
Eerst groeiden er veel boomen en struiken op 't veld. Maar gauw al kwamen de
akkers bloot, en de wijdte lag vlak onder den blauwen hemel; de zon stoofde fel en
gelijkmatig het rijpe graan en de boekweitbloesem; een wazige zindering gleed langs
de kim.
De kinderen schokten en schommelden voort; ze zaten stil in de hitte; ook oom
Derk zei niets. Bäts alleen sprak soms een woord of wat. Bäts schreeuwde altijd als
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hij sprak; je kon zijn stem wel tien minuten ver hooren. Hij luchtte graag zijn goede
Hollandsch eens en had een onbegrensd vertrouwen in zijn knapheid en in zijn geest.
Jan stootte Willem aan en vroeg aan Bäts:
- Bäts, pijpen de raderen niet te veel?
Ze hielden nu proestend hun lachen in, - dat had Bäts zelf zoo eens gezegd.
Bäts keerde zijn gezicht naar hen toe; zijn blauwe oogen glimlachten vriendlijk
en ondeugend; hij merkte wel dat er gekheid werd gemaakt; hij begreep niet goed
waarom; maar hij liet het niet merken en zei gewoontjes-weg:

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 21

143
- Vandaag valt het nog al met; anders zul we ze wel 'es smeer'n.
Na een kwartiertje rijden kwamen ze aan 't roggeland. De schoven stonden in rijen
over 't stoppelveld. Kraaien en raven vlogen op en krasten.
Eén wagen bleef achter; met den andere gingen ze tot aan 't einde van 't land. De
wierzeboom, waar straks het opgepakte voer van boven meê werd vastgelegd, sleepte
achteraan over den grond; hij hing aan een touw, schuin naar beneden, en ging bij
schokjes voort.
Die boom was een heerlijkheid! De jongens kropen er achter mekaêr op, zoo hoog
mogelijk, en probeerden met hun voeten van den grond te blijven. Maar het lukte
nooit. Ze rolden telkens. Ze schreeuwden en gilden van de pret. - Lientje wou ook
meêdoen; maar ze kwam te ver achteraan, waar de boom al te dicht bij den grond
hing.
- Kom maar hier Lien, riep Jan.
Lientje kwam naar voren en Jan hield haar vast. Daar zat ze! Ze krampte zich vast
aan den gladden boom. Met een schok schoof hij voort; Lien draaide en rolde gillend
voorover. Jan, op het stoppelveld, buitelde over haar heen en Wim en Wicher dansten
van spot en pleizier. Maar oom Derk draaide zich om en zei:
- Als jullie te wild doet, ga je weêr terug, hoor! Zorg maar dat je niet onder den
wagen komt, of met je hoofd onder den boom!
Nu waren ze weêr wat stiller. - De wagen kwam aan 't eind van 't roggeveld, en
keerde. Oom Derk reikte de schoven aan en Bäts pakte ze op den wagen. Oom Derk
werkte hard meê, trots zijn rentenierschap en zijn jaren. Ze arbeidden gestadig en
gelijkmatig voort. De rogge klom tot over den wagenbuik en rees aldoor in de
brandende lucht. De middagzon guldde het werk. - Toen het voer hoog opgeladen
was, werd de boom erover gelegd. Bäts wierp het touw, en heesch en trok; hij zette
zijn klompen tegen 't uiteinde van de bodemplanken en hing aan het touw. De
veerende rogge daalde en het touw werd vastgesnoerd. Het eerste voer stond klaar,
zwaar van het koren, en knarsend rolde 't een eind vooruit. 't Bleef staan, en met den
tweeden wagen gingen ze terug. De schoven rezen en de planken bogen onder het
graan.
Onderwijl liepen de kinderen rond, en plukten viooltjes, en vingen sprinkhanen.
Ze gingen een eind verderop naar de meiden, die schoven bonden. Ze zochten ook
bramen, maar die vonden ze niet. Soms zaten ze aan den kant van een sloot, waar
geen gras groeide en veel paraplutjes stonden van dolle-kervel-zaad. En ze vonden
altijd iets om over te praten.
In de verte kwamen Marie met Beppy aan, en Lambert en Clara. Hun kleêren
waren heldere zonnestippen tusschen het groen.
- Wie gaat er meê? riep Wim. - Wie 't eerste bij ze is!
- Hè nee, zei Lientje. Jij wil ook altijd vliegen!
- Nou, wat zou dat! zei Wim. Je bent bang het te verliezen hè?
- Heelemaàl niet, zei Lien. Maar 'et is veel te warm.
- Och laat 'er maar, zei dikke Wicher schokschouderend; het is immers maar een
meisje!
- Meisjes kunnen dikwijls veel meer dan jongens, hoor! De mannen zouden wat
gek kijken als er geen vrouwen meer waren.
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- Nou, de mannen zouden zich alleen best redden, zei Wicher. Maar de vrouwen
niet hoor!
- De vrouwen nog veel beter, zei Lien.
De jongens lachten. - Het was even stil.
Maar Jan's bruine oogen zagen op en hij vroeg ineens:
- Weet je hoe je kan zien wat een jongen en wat een meisje is?
- Nou, aan het haar bijvoorbeeld, zei Wim.
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Jan glimlachte wijs en schudde van neen.
- Als ze pas geboren zijn bedoel ik.
- O, zei Wim. Ja natuurlijk! Maar dat weet Lientje niet....
- Och wel ja, malle jongen, zei Lien.
- Beppy weet het niet! riep Wicher.
Beppy wist het natuurlijk niet. - Beppy kwam. Ze namen haar tusschen zich in en
vroegen:
- Hoe weet je dat je een meisje ben, Bep?
Beppy vond die vraag heel gek en eenvoudig.
- Omdat ik een jurkje aanheb, zei ze.
- En als ze je nou 'es een jongenspakje aantrokken, wat dan? vroeg Jan.
Beppy's oogjes keken even vragend en verwonderd rond. Toen riep ze ineens:
- Omdat ik Beppy heet!
De kinderen lachten en Beppy werd heel ernstig en stil; toen gooide ze haar hoofdje
achterover en haar stemmetje schaterde boven alles uit.

III. Lientje's verjaardag.
1. Het ontbijt.
Marie*) was vóór het ontbijt al beneden. Dat gebeurde anders nooit. Maar nu was
Lientje jarig; daardoor werd ze week gestemd.
Ze ging naar den tuin en plukte wat bloemen. Een bouquet maken durfde ze niet;
dat kon Clara zelf zoo veel beter. Ze plukte maar een enkle half-ontloken roos en
wat groen; dan nog een paar verbena's en een roode geranium....
In de kamer bond ze de roos en het groen met een zwart-katoenen draadje tegen
het oor van Lientje's kopje aan. De andere bloemen legde ze naast Lientje's bord op
tafel.
Toen iedereen Lientje, die binnenkwam, gefeliciteerd had, ging Marie ook naar
haar toe. Ze was licht aangedaan. Ze lei haar hand op Lientje's hoofd dat iets
achteroverging en zei:
- Hartelijk gelukgewenscht hoor kind. Ik hoop dat je een prettig jaar en nog veel
genot van je beide ouders zult hebben. Wees zelf ook maar een zoete, gehoorzame
meid.
Ze bukte zich en kuste Lientje driemaal op den mond.
Lientje begreep wel dat tante zoo deed omdat oom Egbert gestorven was. Daarom
bleef ze even heel ernstig.
Toen nam tante van den schoorsteenmantel een rood-wit-en-blauw netje met een
mooi-gekleurde bal erin.
- Hier heb je nog een klein cadeautje van me, zei ze met een glimlach.
Nu glimlachte Lientje ook weêr. Ze was erg blij. Ze stak haar armen uit naar tante's
hals om haar te kussen en zei:
- Dank u wel, tante.
Tante Cato klapte in haar handen en riep:
*) Moeder van Wim en Bep, tante van Lientje, sedert zes maanden weduwe van oom Egbert.
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- Kom menschen, allemaal gaan zitten.
Toen werd er ontbeten.
Na het ontbijt stalde Lientje haar cadeautjes op het buffettafeltje uit. Een koperen
kacheltje met pannetjes en een schoorsteen erbij, waar tante Cato zelf nog meê
gespeeld had, was er wel het mooiste van.
Lientje vond het heerlijk om jarig te zijn. Ze was dan de voornaamste van allen
in huis; het lekkere eten, de taartjes, de visite was allemaal om háar; en de
cadeautjes-uitstalling nog het meest. Vanmiddag kwamen Dientje en Jettie; wat
zouden die staan te kijken!

2. De kindervisite.
Jettie was al twaalf jaar, en Lientje werd er tien vandaag. Maar Jettie kon best met
jongeren spelen en prachtig spelletjes verzinnen. Ook hielden ze allemaal veel van
haar.
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Dientje was elf, en op denzelfden dag geboren als Jan. Als Dientje op visite kwam
waren die altijd bij-elkaâr.
Toen ze taartjes hadden gegeten gingen ze den tuin in om verstoppertje te spelen.
‘Gebrand’ noemden Jettie en Dientje dat. Ze konden elkaâr verlossen tegen een hoek
van het huis. - Maar de tuin was veel te groot; daarom mochten ze zich enkel in den
voortuin verstoppen en in den zijtuin tot op de hoogte van het kippenhok.
Wicher moest zoeken, en stond te tellen tegen het huis, zijn oogen op zijn arm.
Beppy werd eerst achter een boschje gezet. Daar mocht ze niet vandaan, voordat
Wicher heel ver weg was. Dan moest ze hard naar het huis toe loopen en roepen:
Een-twee-drie verlost! - Jettie ging op haar teenen den zijtuin in, Wim vlak achter
haar aan, en dan Dientje en Lien; ze maakten geen geluid.
- Hè jakkie, jullie gaan altijd op een kluitje zitten! zei Jan.
En hij liep de laan in om achter de rhododendrons van den voortuin te kruipen.
Dientje ging toen met hem meê.
Wicher riep twee keer achter-mekaêr:
- Ik kom!
En keek toen om zich heen. De tuin was stil en leêg. Hij zag Beppy's witte schortje
achter een denneboschje, maar deed net of hij er niets van merkte. - Beppy kon niet
langer stil blijven zitten. Ze keek eerst om een hoekje en lachte. Toen huppelde ze
te voorschijn, dan op het eene, dan op het andere been, terwijl haar armpjes langs
haar lijfje dansten.
- Ik zie Beppy! riep Wicher. Een-twee-drie aangeklapt!
Beppy lachte.
- Ik ga meê helpen zoeken, zei ze.
- Nee, zei Wicher, hier blijven, hoor Bep.
Maar Beppy liep het huis al langs, naar den kant waar ze de anderen heen had zien
gaan.
Jettie, Wim en Lientje zaten niet ver weg achter een paar struiken. Ze hoopten
maar dat Wicher den voortuin in zou gaan, en gluurden telkens tusschen de blâren
door.
- Hè kijk nou, daar heb je die vervelende Bep! zei Lientje ineens. Die gaat ons
natuùrlijk weêr verraden.
Beppy was al heel dichtbij.
- Daàr blijven, Bep! riep Lientje zachtjes. Je mag ons niet zien! Ga maar gauw
weêr naar Wicher.
Wicher begreep wel dat ze daar waren, maar hij keek goedig naar een anderen
kant.
Toen trok Lien Jettie aan haar rok naar den laankant toe. Ze slopen voorzichtig
om een paar dennetjes heen. Wicher had door het groen gemakkelijk de witte schortjes
kunnen zien. In de laan gingen ze zachtjes naar voren. Er kraakten wat dorre blâren.
Beppy had stil toegekeken. Toen liep ze op een drafje de laan in. Wicher draaide
zich nu om, zag wat wits schemeren, kwam naar voren en riep:
- Jettie, Lientje en Wim - een-twee-drie aangeklapt!
Ze kwamen te voorschijn en Lientje zei:
- Hè nee, dat is valsch! Ik speel niet meer als Beppy erbij is. Je bent een misselijk
klein kind!
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Nu werden Jan en Dientje geroepen. Ook die vonden het flauw: ze hadden net
zoo'n mooi plaatsje gevonden....
- Wat zullen we dan 'es doen? vroeg Jettie.
- Laten we maar naar het land gaan, zei Wim.
Ze gingen den achtertuin door en kwamen langs 't kleine houten hekje op 't veld.
Wim liep naast Jettie. Ze was drie jaar ouder, en hij droeg haar een stille vereering
toe. Hij zei:
- Ik ga met je trouwen.
- Goed, zei Jettie. Maar dat duurt nog erg lang.
- O ja, zei Wim weêr, nog wel tien jaar, maar dat hindert niks.
Toen ze bij den zandhoop kwamen, werd de bouw van den prachtigen tunnel
uitgelegd die ze onlangs hadden gemaakt. Maar Wim dacht nog altijd aan Jettie. Hij
ging
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naast haar op den grond liggen en zei:
- We zullen alleen mooie namen aan onze kinderen geven. Dirk en Jan en Piet zijn
leelijk. Willem is nog wel mooi, en Wicher ook. Hendrik niet.
- Nee, zei Jettie. Henri vind ik veel mooier. En Adelbert - moeder die heet Adelaïde.
En Herman - dat is ook niet zoo leelijk.
- Dan gaan we hier wonen, zei Wim. Ik word bloemist, en in Brussel is natuurlijk
geen grond.
Bloemist vond Jettie prachtig. Maar ze vroeg of Wim niet naar Petersburg zou
gaan, in den bonthandel van zijn ooms.
- Nee hoor, zei Wim, daar zijn er al genoeg, en ik wil toch geen velletjeskoopman
worden.
Ze praatten door tot ze voor het avondeten werden binnengeroepen.

3. Het laatste uurtje.
Na het avondeten gingen Jettie en Dientje al gauw weêr weg. Beppy werd naar bed
gebracht, want het was bij half-negen. Maar de anderen mochten nog wat opblijven.
Tante Cato maakte chocola-melk klaar. - Marie kwam weêr beneden: Beppy lag
in bed. Ze zette zich aan tafel waar haast geen plaatsje meer te vinden was; iedereen
zat al: Grootmoeder, de drie tantes, de twee ooms, en dan de vier kinderen.
Het was warm en gezellig. Het lamplicht zette de kamer vol gelen schijn. De
schilderijen hingen stil en huiselijk aan den muur. Het roode pluchen kleed, met geel
en groen, en zwart-omlijnde figuren, kleurde rustig en mooi. De kristallen taartschaal
vònkte midden op tafel, en tegen haar zilveren voet lagen wittige glanzen aan. De
taartjes geurden. De chocolade geurde ook. Je rook ze soms allebei. Tante Cato liep
heen en weêr, en schonk, en roerde de kopjes.
De kinderen zaten op een rij. Ze smoesden met-elkaâr. Dan maakte Wicher
grimassen en allen lachten hard. De groote menschen praatten.
Toen zei oom Derk:
- We kunnen nu op Lientje geen goede toast instellen. We hadden eigenlijk een
fijne flesch moeten ontkurken.
Hij glimlachte om te beduiden dat hij er niets van meende.
Wicher deed met een zot gebaar alsof hij een flesch in zijn hand hield; hij trok uit
alle macht aan den kurketrekker; zijn arm schoot achteruit en hij riep:
- Pang!
Dat gaf een gelach en een gegil dat niet meer viel te bedaren.
Oom Derk wist niet of hij boos moest worden of het aardig vinden. Hij keek ernstig
voor zich uit. - Toen nam hij Lientje's hand in de zijne en tikte er zachtjes met de
andere op; hij keek Lientje aan en zei:
- Je bent nu al tien jaar! Je wordt ook al een heele meid!
Hij dacht aan zijn dorre bestaan. Zijn zoon was vier-en-twintig en altijd in
Petersburg. Zijn vrouw was al achttien jaar dood. Hij was gesloten, en had niets aan
zijn zusters, weinig aan zijn moeder. Hij voelde zijn leven leêg. Daarom werkte hij
hard en had 's zomers graag de familie bij zich. Hij hield wel van zijn neefjes en
nichtjes.
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Maar Lientje trok haar hand uit de zijne en zei kribbig:
- Toe, blijf nou van me af! uw handen zijn veel te hard!
En het gelach ging weêr aan....
Om half tien was het laat genoeg. Ze zeiden allemaal goeien-nacht en gingen naar
bed. Lientje's verjaardag was weêr voorbij.
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Lied.
Door J. Reddingius.
Daar is een kracht, fijn-sterk, die 'k heb bemind,
sinds ik voor 't eerst verwonderd in mij hoorde
muziek van klanken, weldra wordend woorden,
kostbare schat voor een, die zich bezint.
Hij leeft en wekt altijd in ons het kind,
dat droomt verlangens-blij van hemelsche oorden,
hij hoort een lied als nooit het oor bekoorde,
O wonder-kracht, die alles overwint.
Hij maakt blij-rijk het armelijkste leven,
dat vindend wordt gevonden en te loor
gaat nimmer 't licht, dat door de ziele gleed.
Mij is 't of ik een heerlijk zingen hoor:
dàn wordt uw diepste wezen eerst verheven,
als het zich gevend alle leed vergeet.
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Kroniek.
Boekbespreking.
J. Eilkema de Roo, Dubbele Levens, Amsterdam, H.J.W. Bocht, zonder
jaartal.
In het weekblad ‘Kunst en Letteren voor Noord- en Zuid-Nederland’, No 20 (27 Mei
1911) komt een artikel voor met den titel (of liever: de twee titels): ‘D o o d g e j a a g d .
De onbevoegdheid der Dagblad-kritiek’. Dit artikel is geteekend J. Eilkema de Roo,
de doodgejaagde in kwestie blijkt hij zelf te zijn, en het boek dat, naar zijne
opvattingen, aan de wreede en lompe mishandeling eener onbevoegde kritiek ten
prooi gevallen is: de roman ‘Dubbele Levens’. Zijn stof in vier paragrafen verdeelend,
geeft de schrijver in de eerste te kennen in welke levensperiode hij zijn boek
geschapen heeft; in de tweede waarom hij het schreef en naar welke principes; in de
derde deelt hij ons, door middel van gecommenteerde citaten, mede hoe ‘De Nieuwe
Courant’, ‘Het Nieuws van den Dag’ de ‘Oprechte Haarlemmer’ en de ‘Nieuwe
Arnhemsche Courant’, ‘De Controleur’ en ‘De Hofstad’ over zijn roman geoordeeld
hebben; wat de vierde paragraaf betreft - zij is zoo kort dat ik haar hier wel
overschrijven kan: ‘De krant heeft geoordeeld en daarmee is het uit met mijn boek.
Een schrijver meer of minder komt er niet op aan in Holland, en ik weet wel, dat ook
nu niemand er een dubbeltje in de leesbibliotheek aan wagen zal. Ik schreef dan ook
dit artikel niet in de eerste plaats tot troost voor me zelf, die D u b b e l e L e v e n s
zonder ijdelheid schreef en het objektiever zie dan alle recensenten te gader, maar
vooral uit medegevoel met de velen, die door deze hongerige bende verscheurende
dieren zijn en worden doodgejaagd’.
Hoho, mijn waarde heer, dat zegt ge nu wel, maar leg uw hand eens op uw hart.
Zonder ijdelheid? Wie is nu geheel zonder ijdelheid? Wat een droogpruim moet dat
wel wezen! En objectiever dan alle recensenten - hoe zou het mogelijk zijn, en hoe
weet ge 't zoo precies? En dan: een klein beetje kassian met uzelven is er toch wel
degelijk bijgekomen, hoor! De toon van uw geheele stuk (ik zou het in pleno moeten
citeeren om het te bewijzen - En dan nog! Ieder leest op zijn eigen manier!) is de
toon van het zelfbeklag, van het multatuliaansch-ostentatief martelaarschap. En dát
de vader van Erik Hallaert, die zooveel blijken geeft het zwijgend lijden te....
waardeeren.... Hm! hm!....
Doch alle plagerij opzij; het was nu juist mijn bedoeling even iets
eenvoudig-ernstigs te zeggen, naar aanleiding van het (gelukkig) zeldzame geval,
dat een schrijver zich openlijk is komen beklagen over de wijze waarop zijn werk in
eenige veel-verspreide organen van het lezersdom is besproken (De heer E.d.R. legt
er nadruk op, dat zijn klacht alleen recensies in dag- en weekbladen geldt, maar ik
zou niet weten waarom in dit opzicht niet alle recenseerende periodieken gelijk
zouden staan. Er ‘oordeelen’, volgens mij, zeer ‘bevoegden’ in sommige ephemeere
uitgaven, terwijl ganschelijk ‘onbevoegden’ in meer dan een voor de eeuwen bestemd
maandwerk toon van gezag voeren). Ik wil op de begrijpelijkheid van zulke klachten
wijzen, maar op hun onbillijkheid tevens, en op de schade, die zij dreigen te doen
aan de waardigheid der belletristen. Met de begrijpelijkheid heb ik gemakkelijk werk.
Dat het een onaangename gewaarwording is een werk, dat men uit zuiveren aandrang,
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in ernst en liefde voortgebracht heeft, met minachting te zien verwerpen, met
wreedheid te hooren hoonen - wie, ook al is het hem persoonlijk nooit overkomen,
zal er zich niet eenigszins in kunnen denken? En iets onaangenaams zonder klacht
verdragen, men moet er aan gewend zijn om het gemakkelijk te
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vinden. Maar gij hebt geen recht u te beklagen. Te eischen, dat uw openbare
handelingen, van welken aard ook, alleen besproken (en dus beoordeeld) zullen
worden door menschen, die gij daartoe speciaal bevoegd acht, is belachelijk. Iedereen
kritiseert immers iedereen. Hoe komt de heer E.d.R. er toe te schrijven: ‘men mocht
verwachten, dat de N. Ct. enz, het moeilijke en subtiele werk der kritiek aan
hoogstaande, ernstige mannen opdroegen, mannen die een nieuw auteur met
welwillende, rechtvaardige strengheid tegemoet zouden komen, met de autoriteit
van hun kennis en hun gevoel de lezers voorlichten, de schrijver lering schenken’.
Dit is een kregel makend zinnetje. Wat zijn dat voor onbehoorlijke eischen?
Verwachten mocht men niets van dit al; een recenseerend periodiek is toch geen
instelling van recht, liefdadigheid of onderwijs! Maar dan ook: hoe doet men dat:
voorlichten met autoriteit? En voorts: wat heb ik er aan of mijn boek wordt beoordeeld
door een ‘hoogstaand en ernstig man’, wanneer dat niet tevens een litterair gevoelig
en ontwikkeld personage is? Is in dat geval een hoegenaamd niet hoogstaand,
lichtzinnig vrouwtje, dat toevallig wel kaas van mijn vak gegeten heeft, niet
preferabel? Denk u eens even een hoogstaand en ernstig man zonder ‘gehoor’, die
over muziek zou schrijven. En ten slotte: lering schenken? Schaamt ge u niet een
heel klein beetje, mijnheer de Roo? Zoudt ge werkelijk les willen gaan nemen, les
in het schrijven, van al de verschillende boekrecensenten, die u met min of meer
‘welwillende, rechtvaardige strengheid’ tegemoet blieven te komen? Maar mijnheer!
Hoe zou 't er dan wel uit gaan zien daar bij u boven? En.... denk toch alsjeblieft eens
even aan de waardigheid van ons vak!
Weet ge wel, dat wanneer ge inderdaad iets zeer extra-bizonders hadt geschreven,
iets dat afweek van al het totnogtoe in Holland voortgebrachte en dat dus een zeer
individueele, onvergelijkbare schoonheid bezat, weet ge wel, dat er dan maar een
stuk-of-wat critici zouden zijn, die u om die schoonheid prijzen zouden, terwijl de
massa der recensenten er geen stomme syllabe van begrijpen zou? En zoudt ge dan
toch meenen, dat ge recht hadt u te beklagen? Maar dan kent ge de gewoonste orde
der dingen niet; in wat voor wereld leeft ge dan?
Ik zal u eens wat zeggen. Ik doe heelemaal niet met u mee, wanneer ge de door u
geciteerde recensenten voor schoonmaaksters, oude-juffrouwen, deliriumlijders enz.
uitscheldt. Na lezing van uw boek vind ik sommige van de uitspraken dier heeren
lang niet onjuist. Maar wel zéker acht ik, dat er onder hen zijn, die niet de minste
aanspraak mochten maken op het groote compliment van uw zoo scherpe
oplettendheid en gevoeligheid voor hunne woorden.
Wat drommel, mijnheer, ik wenschte wel dat u, evenals de held van uw roman,
officier geweest was; al heb ik persoonlijk weinig sympathie voor het ambt als
zoodanig, ik heb opgemerkt, dat de dragers ervan althans eenig besef plegen te hebben
van wat een houding in de wereld beteekent.
Ik ga nu trachten, in het kort bestek mij daartoe aangewezen, te zeggen wat ik van
dit nieuw romannetje vind. Ik ga dit doen zonder eenige welwillendheid, rechtvaardige
strengheid, autoriteit van kennis en gevoel, of andere dergelijke poespas. Of de auteur
er al dan niet lering uit putten zal, ik heb er mooi maling aan. Ook aan des schrijvers
eisch, al mijn beweringen met argumenten te staven zal ik niet kunnen voldoen,
aangezien ik daarvoor zijn geheele boek zou moeten citeeren, en paraphraseeren, en
dan nog niet veel bereiken misschien, want indrukken, karakteriseeringen,
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meeningen-over-kunst, zijn nu eenmaal iets anders dan wiskundige zekerheden - de
eenige in de wereld, die zich ‘bewijzen’ laten.
Voorop zij dan gesteld dat de belletrist J. Eilkema de Roo mij als zoodanig geen
beginner lijkt. Ik weet niet wie zich achter dit eenigszins omslachtig pseudoniem is
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komen verschuilen, maar 't zou mij sterk verwonderen zoo dit niet ware een al tamelijk
langdurig geoefend auteur. Zoo goed componeert geen groene. Al zou ik daarbij wel
willen opmerken, dat de verhoudingen in de stofverdeeling niet geheel te verdedigen
zijn, dat met name het achterste en beste gedeelte (bl. 181-243) te kort, te onvoldoende
is uitgevallen, het voorste daarentegen 'n beetje te lang, te langwijlig vooral,
(inderdaad wat zeurig soms, zooals ook de N. Ct. opmerkt, zij het met
‘onrechtvaardige’ generalisatie) Maar niet alleen geen beginner, ook in anderen zin
lang niet de-eerste-de-beste lijkt me de heer E.d.R., en dat wel vooral om zijn
gevoelskracht, zijn levend besef vooral van wat hartstochtelijke verliefdheid is - van
hartstochtelijke liefde mag hier dunkt me nog niet gesproken worden - verliefdheid
dus, maar de échte, in al zijn eeuwige charme van frisch, natuurlijk, onnadenkend
en toch ook zoo perfide slimme doen, verliefdheid, die zalig-miserabele dronkenschap,
bij sommigen niet langer van duur dan een ordinair wijn-roesje, bij anderen niet
korter dan hun leven.
Men moet n.l. weten, dat dit romannetje, hoe ‘nieuw’ dan ook en in zekeren zin
beslist ‘modern’, toch in andere opzichten even beslist ouderwetsch genoemd mag
worden, maar dan van een ouderwetschheid, die tevens eeuwig frisch en eeuwig
aantrekkelijk blijven zal. Het onderwerp n l., het éénige waar het hier om gaat, is de
bekoring van een man door een vrouw, van die vrouw door dien man. Moderniteit
kan men misschien ontdekken in de omstandigheid, dat deze vrouw en deze man
beiden getrouwd zijn, en niet met elkaar. Men beweert n.l., dat zulke gevallen
tegenwoordig meer voorkomen dan vroeger. Ik weet het niet. Ik geloof het niet. Ik
geloof, dat men er alleen maar meer over schrijft tegenwoordig; gevolg van meer
bewustheid in de eerste, minder schijnbraafheid in de tweede plaats zou ik meenen
- Wat ‘Dubbele Levens’ bovendien tot modernen roman stempelt, het zich althans
doet onderscheiden van de meeste oudere, het is dat dit geval wel tot een zekere
catastrophe geraakt, maar dat het gevolg dezer catastrophe feitelijk niets is dan een
scheiding - niet van de gehuwden, maar van de minnenden. Dat is altijd wel veel in
het werkelijke leven voorgekomen, maar nog niet veel in romans. En in dit boek
wordt er niet eens bij gejammerd over gebroken harten en zoo, er komt zelfs niet het
minste pistool bij te pas, en wat de booze wereld betreft, die houdt er zich volstrekt
buiten - hetgeen nu wel voornamelijk zoo zijn mag, wijl de geschiedenis zich af-speelt
(het woord is hier pijnlijk juist) in een ten eenenmale ‘vrij’ en afgelegen hoekje van
de wereld, vulgariter: negerij.
Vier personen: Erik en Elsbeth, Peter en Ella. De eerste en de vierde: de ‘hij’ en
de ‘zij’. Daaromheen, voor de stoffage en de geestelijke atmosfeer, wat allernaaste
familie en een paar ondergeschikten van Erik Hallaert, den grondbezitter en fabrikant.
Ze hebben, geloof ik, allen wel hun min-of-meer symbolieke of gedachte-bedoeling
in het verhaal, deze bijpersonen, maar - in tegenstelling met vele oude en nieuwere
romans, waar de figuren van het tweede en derde plan ons vaak helderder voor oogen
staan, dan die van het eerste - blijven zij hier in den vage, in den vaag-schetsmatige,
met uitzondering alleen van Willy, Eriks broer, een aardige, klaar-geziene,
levendig-geteekende figuur. Vriend Brandt, een van de weinige buren, die zijdelings
bij het geval betrokken worden, lijkt mij regelrecht uit een scandinaafschen roman
overgenomen. Hij doet even noorsch als norsch - gelijk trouwens de geheele roman
('t wordt niet tot misprijzing gezegd) naar noorsch model in-een gedacht en behandeld
lijkt.
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Mag ik in het voorbijgaan even opmerken, dat de auteur het zich wel wat
gemakkelijk gemaakt heeft door zijne figuren, zijn heele geval, zoo ‘far from the
madding crowd’, in een soort van romantische wildernis te zetten? Laat hij zich
hetzelfde eens denken
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in een dorpje of stad en onder menschen, die, ofschoon minder op elkaar aangewezen,
zich maar niet zoo gemakkelijk ongezien bewegen kunnen, en hij zal de stijgende
moeilijkheden voor zich zien. Buitengoederen, bosschen, maneschijn, ongelimiteerde
mogelijkheden van avontuur - zoo geheel vrij van ‘romantiek’ als dit boek op het
eerste gezicht lijkt, is het toch eigenlijk niet.
Maar nu de hoofdzaak: het geval zelf en de vier karakters die er aan te pas komen
- sentimenteele quadrille! Ik roep den schrijver zelf tot getuige, die immers schreef
in ‘Kunst en Letteren’: ‘Voor alles wilde ik mensen scheppen, bloed-warm levend
in een omgeving van reëele dingen’. Is hij daarin geslaagd. Ten deele wel, geloof ik.
De Erik-figuur zie ik voor me, ongeveer kompleet. Een man, zooals er duizenden
zijn. Energiek, opofferend, lief voor anderen - zoolang hij daarvoor door die anderen
gewaardeerd wordt en er een zekere voldoening van ondervindt. IJdel en sterk met
zichzelf ingenomen, maar te beheerscht-heerig, te gedistingeerd als men wil, om
deze eigenschappen te toonen. Zoodra zijn ijdelheid hem parten gespeeld heeft mevrouw Ella trouwens legt hem het vuur wel na aan de schenen - en hij zich, in
zijn zelfmeelij, het extra-fijne genot der buitenhuwelijksche minnekoozerij heeft
toegestaan (hoe van harte gunt hij 't zich!) - weg is zijn altruïstische energie, weg
zijn opofferingen, weg, of tot zwijgen gebracht ten minste, de liefde zelfs voor zijn
jongens. Een echte man - een echt mensch laat ons liever zeggen. Ook Ella zie ik
wel, al is het al wat onduidelijker (niet zoo ‘bloed-warm’ levend als haar minnaar).
Zij is de mooie, gevoelige, wat men noemt teerbesnaarde, dwepende en zich
(natuurlijk, in dien achterhoek!) doodelijk vervelende jonge vrouw, die snakt naar
bizondere emoties, naar een fijn en haar innigste verlangens bevredigend genot. Zwak
tegen de verleiding der zoete bekentenis, der nog zoeter omhelzingen-zondergevaar,
is zij verreweg de sterkste, waar het er op aankomt geen derde ongelukkig te maken.
Zij is lang niet zoo ijdel als Erik, niet zoo egoïstisch overtuigd van haar recht op
liefdegeluk. Of zij trouw zal blijven? Er is altijd kans op, veel meer tenminste dan
bij Erik, die maar het best doet Brandts raad op te volgen, Bloemoord te koopen en
geen nieuwe mooie buurvrouw te risqueeren.
Dat zijn de twee voornaamsten.
Peter, Ella's man is al heel wat schetsmatiger behandeld. Over het algemeen zit
de zaak zoo. De schrijver heeft sober willen zijn, heeft overal willen werken met
slechts enkele, fijne, maar vaste, suggestieve trekken. Een prachtige methode voor
iemand met zeer groot talent, wien de kracht van suggestieve menschbeelding letterlijk
in de vingers zit. Bij Eilkema de Roo onvoldoende. Hij is een talent, maar een zwak
talent, dat enkel tot productie van eenige waarde komen kon, gelukkig gesteund als
het werd door een groote mate van kunstbegrip, lectuur en intelligentie. Zijn zwakheid
blijkt ook uit zijn taal, die bijna overal prijzenswaardig correct is, niet onwelluidend,
logisch en weldoordacht, maar ten eenenmale onpersoonlijk, fade, banaal dikwijls
en conventioneel. Geen kwestie van stijlschoonheid; het beste wat men van deze taal
zeggen kan is dat zij nergens hindert, door denk-slordigheid of nonchalance b.v.,
zooals bij de hier onlangs besproken nieuwe schrijvers wel het geval bleek te zijn.*)
Men behoeft geen ‘woordkunst’ (in engeren zin) te geven in een roman, geen op de
spits gedreven individueele uitingswijze; de sterke spanning die een dergelijke taal
*) Kleine slordigheden van dezen aard: ‘de bruine gezichten onder de stroohoeden gutsten van
't zweet’ zijn gelukkig zeldzaam. (Zweet kan desnoods gutsen, al komt het in werkelijkheid
niet dikwijls voor, maar gutsende gezichten - ziedaar iets vreemds!)
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vereischt, zoowel bij den schrijver als (in sterk verminderde mate natuurlijk, maar 't
werk moet ook zooveel sneller kunnen gebeuren) bij den lezer, maakt haar voor
roman-techniek ondoelmatig. Maar men mag toch ook weer niet te gauw tevreden
zijn, niet met het wel zoo ongeveer
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nabijkomende woord, onder de leuze, dat de intelligente lezer zelf wel voor de
aanvulling zorgen zal....
Peter is dus veel vager, is in het grootste deel van het boek zelfs niet meer dan
een, even aangegeven, doorsnee-beschaafde zakenman zonder eigenlijke
persoonlijkheid. Alleen op het laatst doet hij zich eenigszins kennen. In enkele trekjes
is zijn wanhopig verdriet over zijn vrouws, althans geestelijke, ontrouw wel ongeveer
voldoende gesuggereerd.
Ten slotte Elsbeth. Zij is de eenige van de vier in het boek, die niet leeft. Haar
figuur is met parti-pris geteekend. (Zooals die van Erik met te groote verteedering,
maar dat was minder gevaarlijk). In het begin voorgesteld als een ontevreden,
humeurige, egoïste vrouw, die zelfs van haar moederschap alleen de plichten schijnt
te kennen, verandert zij tegen het einde in een echte moedernatuur, zij 't dan ook niet
voor haar kinderen maar voor haar man. Een bedillige, opdringerige, maar dan ook
volkomen toegewijde, ja zich klachtloos vernederende moeder. Deze indruk, van
moederlijkheid, werd bij mij zoo sterk, dat ik onwillekeurig den neus optrok bij de
beschrijving der lichaamlijke liefkoozingen, waarmede zij Erik, in dat laatste gedeelte,
tracht schadeloos te stellen voor de hartstochtelijke innigheden die hij zoo plotseling
derven moest. De allerlaatste pagina's, die ná de catastrophe, zijn over 't algemeen
niet behandeld met de warme geanimeerdheid der voorafgaande, waarin van Erik en
Ella's intiemen omgang werd verhaald. Ik kan mij niet onttrekken aan de impressie,
dat de schrijver zich tegenover zijn interessante Elsbeth-figuur eenigszins nonchalant
en onkiesch gedragen heeft. Zij ware méér aandacht waard geweest.
Conclusie omtrent het geheele boek: Zeer leesbaar en wèl de moeite waard. Zal
niet zoo gemakkelijk ‘doodgejaagd’ worden. Daarvoor in z'n menschelijkheid te
belangwekkend.
H.R.

Theo de Veer, Mexico, Reis-studies van een journalist, geïll. Amst.,
Scheltema & Holkema's Boekhandel (zonder jaartal).
Onderaan op de overigens geheel witte pagina tegenover den titel van dit boek vind
ik vier woorden staan, die, op deze plaats gedrukt, zonder twijfel als het motto willen
beschouwd worden, de leuze of kernspreuk waaronder de schrijver heeft gewerkt:
‘Reizen is beter worden’.... Wat zou daar eigenlijk mee bedoeld zijn? Wat is dat,
beter worden? Ik heb er langen tijd over nagedacht....
Te Parijs is bezig te verschijnen de nieuwe, aangevulde editie van Gustave
Flaubert's Correspondance. In het 2e deel van deze uitgaaf, beginnende met de brieven
van 1850 uit Constantinopel, bl. 22, leest men: ‘Le père Parain, qui prétend que les
voyages changent, se trompe; quant à moi, tel je suis parti, tel je reviendrai, seulement
avec quelques cheveux de moins sur la tête et beaucoup de paysages de plus dedans’.
Dat lijkt al bitter weinig op ‘beter worden’! Nu was Flaubert er misschien ook de
man niet naar om zich erg veel illusie te maken over zijne moreele verbetering.
Ofschoon.. ja, nu ik mij wel bezin, op bl. 14 van datzelfde deel, in een brief aan Louis
Bouilhet, is toch ook iets in die richting te vinden. ‘Celui qui, voyageant, conserve
de soi la même estime qu'il avait dans son cabinet en se regardant tous les jours dans
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sa glace, est un bien grand homme ou un bien robuste imbécile; je ne sais pourquoi,
mais je deviens très humble’.
Nederigheid, geringschatting van het eigen ik - zou het dat misschien ook zijn,
wat Theo de Veer op zijn reizen heeft mogen veroveren en wat hem aanleiding gaf
dat - dan toch al te vage - zinnetje tegenover den titel in zijn boek te plaatsen?
Het is mogelijk. Maar vanwaar dan het gebrek aan eenvoud, de gezochte
levendigheid, de litteraire allure van 's heeren de Veer's daardoor ietwat vermoeiende
schrijfwijze?
Hoe dit zij, het prospectus, dat ik in het boek vond liggen, heeft volkomen gelijk:
Theo de
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Veer's ‘Mexico’ bevat, met vele voortreflijke reproducties van interessante foto's tal
van bizonderheden over een merkwaardig land, het vormt tot onze ‘nadere
kennismaking’ met dit land inderdaad ‘een belangrijke bijdrage’. De heer De Veer
is zonder twijfel een schrander en intelligent opmerker en zijn notities maken den
indruk van met conscientie te zijn neergeschreven.
Trouwens - de lezers van Elsevier's kunnen er eenigszins over oordeelen, zij hebben
den primeur gehad van een der interessantste hoofdstukken, 't verhaal van De Veer's
‘Mitlatocht’. Sindsdien heeft de omwenteling Mexico actueel gemaakt, en ook deze
‘reisstudies’ nog doen winnen aan belangwekkendheid; het hoofdstuk dat zeker door
velen, die het boek ter hand nemen, allereerst zal worden opgeslagen is dat met den
titel: ‘President Porforio Diaz (een interview).’ Het geeft blijk van warme bewondering
en het nu te lezen brengt een gevoel van weemoed met zich, tegelijk met een
wijsgeerige overtuiging van de ijdelheid aller wereldsche zaken - en overtuigingen!
Welk een treffend geval inderdaad! Hoe weinig moet de schrijver vermoed hebben,
dat de voorspelling, uitgesproken aan het slot van zijn ‘interview’ met den beroemden
president, binnen luttele maanden zou blijken ten eenenmale ongefundeerd te zijn.
‘Is de toekomst van Mexico verzekerd, is het tijdperk van revolutionnaire passie nu
voor goed achter den rug?.... Na al wat ik heb gezien, gelezen en gehoord, geloof ik
er sterk in, ja zou ik er wel zeker van durven wezen’. Aldus het einde van genoemd
hoofdstuk.

*)

PRESIDENT PORFIRIO DIAZ.

Men weet, het boek dat deze woorden bevatten zou, was nog nauwelijks
verschenen, of Mexico werd door ‘revolutionnaire passie’ in vuur en vlam gezet, de
groote onoverwinlijke dictator tot een vluchteling gemaakt - een vluchteling, men
zal het aanstonds willen toegeven, die zijn heldhaftigheid toonde tot zelfs gedurende
*) De uitgevers veroorloofden ons dit portret over te nemen. Het is een van de vele voortreflijke
illustraties van De Veer's boek.
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zijn vlucht... De heer Theo de Veer was in het land zelf geweest, hij had ‘gezien,
gelezen gehoord’.... O, maar hoe moeilijk is het ook - en welk een gave! - te zien en
te hooren - om van het lezen nu maar niet meer te reppen (door lezen wordt men in
een dictatoriaal bestuurd land gewoonlijk al heel weinig wijs) te zien en te hooren
dus, zóó, dat men er de ziel van een volk door leert verstaan!
H.R.
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‘AU MOULIN ROUGE’.

P. van der Hem.
Ook de arme, dien de booze wereld als criticus doodverft, vindt wel eens stof tot
juichen: ‘Er zal meer vreugde zijn over één zondaar die zich bekeert, dan over negen
en negentig rechtvaardigen’.
Van der Hem was zulk een zondaar in mijn (o niet onfeilbare) oogen; was ik het
ook in de zijne, toen ik mijn aanklacht indiende? Dan zijn nu twee menschen gelukkig.
Ik verdacht hem van te willen zijn:
Q u e l q u e c h o s e e n ‘i s t e ’ D e t r i s t e , t r i s t e , t r i s t e !
en over het ezelsbruggetje dat Manier heet, den Rubicon te willen oversteken, die
ons van het succes scheidt.
Dat nam ik hem kwalijk.
De daad is en blijft gepleegd, maar ik heb de eer als een verzachtende
omstandigheid te pleiten, jeugd, en verder het oprecht berouw, zich uitend in
voorbeeldig gedrag daarna.
Van der Hem had Montmartre gezien - niet het Boheemsche van weleer, maar het
demi-mondaine van thans. Hij had een slecht voorbeeld in eenige artiesten die
daaromheen zwerven, en wilde als zij, met de uiterlijke bizarrerie van de halve wereld
de andere helft eens verbazen.
Die demi-monde is toch al gevaarlijk terrein voor den schilder. Of hij behoort er
toe, dan geeft hij demi- (dus minder dan-) mondaine kunst, omdat alleen hij in die
wereld tieren kan, dien zij koud laat, en een kunstenaar, dien zijn onderwerp koud
laat, laat het ons evenzeer.
Of hij wordt er door behekst en bezeten, zij verschaft den zenuwen waarop zijn
werkkracht teert, hun onontbeerlijk rantsoen aan geestrijk gif. Ze is hem een feeërie
des duivels, bevolkt met demonen, furiën en saters, die hem aantrekken en stuiten.
Hij is gebannen in den tooverkring van haar valsch licht, en uit haar verstikkenden
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dampkring rijst, - modern mirakel - die schoone passiebloem, de kunst van een
Lautrec.
Hij kan echter ook, naiëvelijk - de ingenue-rol is een onvergankelijke op het
schouwtooneel der kunst - uitgaan op karakteristiek der sfeer in deze moreele
wildernis, en ze met Padvinders-leergierigheid tot in de duisterste schuilhoeken
doorkruisen.
De halfgare en toch heel taaie Duitsche specialist, die de cultuurgeschiedenis
verrijken zal met standaardwerken als: ‘Die Aesthetik der Dirne’, - ‘Die Beleuchtung
als Kupplerin’, - ‘Erotik und Gewerbe’, - ‘Die Farben der Geruche’ - ‘Schmink und
Hypnose’, - werken die wij ons wel zullen wachten te lezen, maar die ons vanzelf
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minder onbevangen zullen doen staan tegenover dit onderwerp, is nog niet klaar met
het verzamelen en schiften van zijn overstelpend materiaal. Het interim is mijn, zegt
de kunstenaar Hamlet na.
Wee echter u - lakei van den tijdgeest - die dit onderwerp koos, wijl het in de mode
is!
De juffrouw, door haar zusteren met beminnelijke inconsequentie ‘raar’ en toch
weer ‘niet veel bijzonders’ genoemd, kan even goed als een Larensch binnenhuis
(Haagsch van stemming) een landschap met vee (Realisme) of een dito met zwaan
(Romantiek) vervelend, maar ook boeiend worden geteekend of geschilderd. Wie
haar bekijkt zooals men een speling der natuur beziet (vergetende dat hier onnatuur
in het spel is, en een mensch de inzet) dus alleen met bevreemding, is geen artiest.
Ook om voor de Entymologie, hoofdstuk Nachtvlinders, waardevolle bijdragen te
leveren, behoort men gaven van onderscheid te bezitten, en een belangstelling die
dieper gaat dan de bonte verven en het grillig patroon. Elk specimen is hier tevens
probleem. Daarvoor is elk exemplaar dan ook een wijfje.
De Fransche slag mist in nachtcafé als in boerendeel. En zelfs in het bordeel is de
Muze niet veil, - moet zij veroverd worden door toewijding.
Op de psychologische zijde van dit probleem is de Jonge Verkenner van der Hem,
toen hij tegen de bedwelmende geuren van het milieu wat meer immuun was, cordaat
aangerukt, toegerust met bekwaamheid en schilderschap. Dus was het, toen het
meenens werd, meteen raak. Zijn succesje als blagueur is vergeven en vergeten. En
het fiasco van den debutant.

THEATER-KLEEDKAMER.

Het éérste merkwaardige stuk, dat van der Hem op St. Lucas exposeerde, stelt ‘de
Moulin Rouge te Parijs’ voor. Op den voorgrond staat een grande cocotte, den
elleboog in de zij, met iets van het sans-gêne der vischvrouw en iets van het dédain
der tooneelvorstinne, die den ontzag inboezemenden boezem etaleert, wier oogen
echter, naar het oud en beproefd recept der diplomaten, zich in de schaduw
terugtrekken, om te zien, zonder gezien te worden. Het is een bouwwerk der natuur
zulk een vrouw, ontijdig gerestaureerd en bijgeschilderd, wijl volgens de regelen
van aesthetica in die vreemde wereld geldend, die natuur bij alles een handje geholpen
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moet worden, en vooral wat het effect betreft, niet meer aan moderne eischen voldoet.
Het oogwit en het wit der tanden worden dus bij deze schepsels met verf rondom
omlijst naar de voorschriften eener duistere, ja zwarte kunst. (verwant aan de hypnose,
het mesmerisme, en het magnetiseeren. Men ziet ook brille-
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glazen zoo zwart afgezet; ik houd dit alles voor een boos opzet, waarbij men het
toelegt op onzen vrijen wil). Dit wezen beweegt zich, de knieën in een engen zijden
koker, het bovenlijf voorovergebogen, met al de gratie van een zaklooper. Haar
omgeving, de stoffage en het ameublement zijn evenzeer een aanslag, met kleur en
vorm, op uw zenuwen, door tusschenkomst van de maag: draaierige lijnen, weeë
verven en veel verguldsel.
Zoowel dit tafreel als dat andere in de verte, waar men ook comedie speelt, geeft
van der Hem niet (zooals van der Hummes het ook kan) als iets curieus, maar ál
typeerend, ook de locale kleur, in casu de kleur der localiteit.
‘Tout chemin mène à Rome’, ook de breede weg, blijkt het. Op een niet volmaakte
maar zeer gedurfde en interessante triptiek ‘Rome’ heeft de schilder nog een paar
zulke bijgeflikte natuurgenooten doen spreken. Of liever aanspreken: één door een
cadaver op non-activiteit, in een corset gesjord en in hooge laarzen geheschen, zalig
met een schijnsuccesje als vieux-satyre, en een ander door een jong fatje dat, denk
ik, even netjes verlakt wordt als zijn schoentjes. Die laatste is een pracht van een
canaille, zoo dom als het achtereind van een varken, - van het cochon dat zij nochtans
te slim af is.
En het is wel zeer modern, in den goeden zin, om als schilder naar dit heilig huisje
van het klassieke naakt te trekken, om er in een zoo profane triptiek, het alles behalve
klassieke naakte leven weer te geven. Daarbij toonende, overal waar, zoo geen naakt,
dan toch bloot te schilderen valt, het schoon daarvan ter dege te beseffen.
Achter die demi-mondaine groepen is meer (geheel en al zelfs) mondain gezelschap,
om een auto vereenigd, en een paar bonnes met kinderen, echt zuidelijk dunkt me.
Zuidelijk is ook de atmospheer, (met permissie, - o, ‘modernen’!)
Dat Rome niet in één dag is gebouwd, de schilder heeft er nog eens aan willen
herinneren, door - al te zwaar repoussoir tegen al dit lichte - een priester te plaatsen
als symbool van een ouder traditie, die evenwel misschien toch niet zoo zwart is als
ze hier is afgeschilderd. Een donkere plek, die echter in mijn oog de vele lichtpunten
niet overschaduwt.
Een derde goed schilderij stelde een kleedkamer van comedianten voor,
operette-menschen. Ik ben de overtuiging toegedaan dat Kreeft en niemand anders
daar tegen de tafel leunt, wijdbeens in kaplaarzen, Kiehl's pose voor den spiegel
monsterend, critisch, en ook wat sceptisch, terwijl de lach van Herre de Vos al geen
scepsis meer uitdrukt, naar ik vrees. Behalve dat dit geheele interieur met zijn
bijzonder licht zeer geslaagd is, zie ik in de schildering van lubben, laarzen,
poederpruiken en wat dies meer zij, een smaak en een geest, die in deze voor de
Hollandsche schilderkunst droeve tijden er een mensch ten minste van afhouden,
zijn heil te zoeken bij Rochussen en Bakker Korff.
Want het zijn donkere dagen voor de Hollandsche kunst, ondanks, ja misschien
ten gevolge van zoovele pogingen om het licht te conterfeiten - en te liever
verwelkomen we daarom een jongen man, die als teekenaar de schoonheid ontziet,
en inziet, van een contour; die erkent, dat een schilder geen enkele stof beheerschen
kan, als hij de stofuitdrukking verwaarloost. Die zich door het sensatie-succes van
anderen niet laat aanzetten tot den smaad, der kunst aangedaan door het tentoonstellen
van elken rauwen aanzet - tot verduistering der contours door trucs, afgekeken van
modellen, die goede teekenvoorbeelden, slechte voorbeelden van waarachtigheid
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zijn. Of tot beleediging der natuur door het stellen van haar eerlijke daden in een
valsch licht.
Zooals van der Hem nu, wars van kunstjes, de kunst beoefent, verdient hij meer
belangstelling dan meer besproken St. Lucas-exposanten.
C.V.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 21

157

Kunstnaald- en weefwerk naar Nederlandsche ontwerpen. Rotterdamsche
kunstkring.
Toen dezer dagen in een tuin van het Luxembourg te Parijs het gedenkteeken voor
Verlaine eindelijk kon worden onthuld en deze plechtigheid aanleiding gaf tot
allerhande beschouwingen over zijn wezen en zijn werk, heeft het den lezer kunnen
treffen, in meer dan één herinneringsopstel des dichters eigen kenschets van al zijn
streven terug te vinden: ‘L'art, c'est d'être absolument soimême’.
Ook in het dameshandwerk heeft de doode conventioneele manier afgedaan. Het
is een kunstvak geworden, waarin men uiting kan geven aan zijn innerlijk voelen,
zijn eigen denken en zien, waarin men vrij de fantazie kan laten werken, mits zich
houdende aan deze drie eigenschappen: g o e d , s c h o o n en w a a r te zijn. Met dit
laatste is bedoeld, te beantwoorden aan het gebruiksdoel.
Tot welke verrassende resultaten dit leiden kan, getuigt de tentoonstelling in den
Rotterdamschen Kunstkring, waar werk van gansch verschillend karakter te zien is.
Daar vindt men in de eerste plaats den technisch knappen arbeid, waarvoor een
langdurige oefening, een vaste hand en een zeker oog geëischt worden, zooals voor
de goud-, zijde- en linnenborduursels, werk, waarvan men in de eerste plaats den
gelijkmatigen steek, de onberispelijke ronding der lijnen en de gaafheid van draad
en stof opmerkt en bewondert. Hiernaast arbeid, van even groote technische
vaardigheid, maar waarbij vooral de voornaamheid van stijl en kleur in het oog valt,
zooals bij het weefwerk van mevrouw van Oosterzee en het Egyptisch vlechtwerk
der dames van Reesema en Nierstrasz en van Geertruida de Graaff.
Dan weer ontdekt men iets, dat stil en bescheiden is en eerst onopgemerkt bleef,
maar dat bij een nader beschouwen verrast door den fijnen smaak, de kleurharmonie,
de soberheid en de intimiteit er in ontwikkeld, n.l. het gordijntje, vervaardigd door
Mej. A. Philipse. Op muiskleurige zijde, met lichtere vakken en staalblauwen rand,
is met sterk groene, paarse en goudbruine zijde, een, in al zijn eenvoud rijke
compositie neergelegd. In het midden van het lapje een uitstralende zon, op de vier
hoeken medaillons met allegorische vrouwefiguren, in den rand een rij motieven uit
het dierenrijk en in het middenvak, om de zon heen, een veld met kleine bloempjes.
Het motto erop luidt: ‘In maat, getal en harmonie staat al het geschapene geordend’.
Kleur, compositie en gedachte zijn hierin hoofdzaak, het is veeleer met de naald
gedacht dan wel geborduurd en men denkt hierbij niet aan techniek.
Van tegenovergesteld karakter is het zijdeborduursel van Jonkvrouw J. van Eysinga,
dat niets anders is dan een direkt op het doek overgebrachte natuurimpressie.
Menigeen moet deze wijze van werken wel afkeuren, daar hier als het ware gespot
is met alle regelen der borduurkunst en de steken impulsief kriskras door elkaar zijn
gezet; maar mij dunkt dat geen andere manier zoo goed als deze het karakter van
sommige bloemen zal uitdrukken. In den hier geëxposeerden k a s t a n j e t a k vinden
we al het pittige en kernige, het kantige der bladeren en het uitsprieten der sterke
meeldraden van de natuur terug. Impressionistisch borduurwerk dus!
Nu worden we verrast door een inzending tasschen, beurzen, banden, zelfs doosjes,
alles van kralen vervaardigd. Welke vindingrijkheid, welke origineele kleuren en
patronen! Mejuffrouw M. Verwey verbindt zijdestof met kralen en haaksel en maakt
hiervan de mooiste combinaties. Haar tasschen zijn kunststukjes, die hun waarde
zullen behouden.
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Dan weer komen we bij de merklappen der kinderen. Allergeestigst, die kleine
stijve lijfjes met de rose bolletjes met kraal-
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oogjes! Ze zwaaien de slingers van het ‘Lentefeest’. Wat maakt zulk een lapje, door
moeder in de kamer opgehangen, een blij en lieflijk plekje aan den muur!
Toewijding, volharding en een artistieke geest spreken uit het groote kamerscherm
(petit point), door de 86-jarige mevrouw Kamerlingh Onnes vervaardigd. Een disteltak
en lijsterbessen tegen blauwe lucht, in een landschap met bergen en kasteelen, in
warme kleuren bewerkt.
Wederom geheel iets anders, zeer naïef, bijna onhandig uitziend, maar toch van
decoratief effect zijn de kindermutsjes, door een ouden man te Huizen geteekend.
Het is niet mogelijk, in deze aankondiging volledig te ontwikkelen wat de
tentoonstelling te zien geeft; er moge slechts uit blijken, dat zij het bewijs levert, hoe
vrij men zich op dit gebied bewegen kan, over hoeveel materialen men te beschikken
heeft, hoe uitgebreid de techniek is en tevens, welk een praktisch nut het kunstnaalden weefwerk hebben kàn.
A.Z.

Daniël Nicolaus Chodowiecki in 's Rijks Prentenkabinet te Amsterdam.
's Rijks Prentenkabinet is voor velen een onbekend oord. Gelegen min of meer in
een uithoek van 's Rijksmuseum, zal men er niet licht toe komen er zonder een
bepaalde aanleiding heen te gaan, en mocht men ook al eens in dien buurt verdwalen,
dan zal men er waarschijnlijk nog niet toe besluiten de poort voor zich te doen openen
die toegang geeft tot het heilige der heilige. Voor hen, die zich dan ook vagelijk
bewust zijn van het bestaan van een Rijks prentenverzameling, houdt dit begrip
slechts verband met wat in er het voorzaaltje te zien is. En al is dit dan ook maar een
zeer klein gedeelte van de schatten die daarbinnen in portefeuilles, laden en kasten
opgestapeld liggen, nog geringer is de belangstelling van het publiek, want
uitgezonderd de schoolknapen die, met schetsboek gewapend, Woensdags- en
Zaterdagsmiddags Dürer, Lucas van Leiden, Blooteling, of Veldheers ouden visscher
naconterfeiten, is het bezoek in dezen vleugel van 's Rijksmuseum maar zeer zeer
matig. En toch is dit jammer, want niet zelden worden in dit voorzaaltje interessante
en vrij complete tentoonstellingen georganiseerd die een kijk geven op het werk van
dezen of genen kunstenaar, of een overzicht bieden van een of andere tijdsperiode
in de grafische kunst.
Zoo is er nu gedurende de maanden Juni-Juli-Augustus een verzameling prenten
uitgestald van een achtiend'eeuwschen kunstenaar, die in zijn tijd een zeer groote
reputatie had, wiens roem in de 19e eeuw is gaan dalen, maar wiens werk men thans,
in de twintigste eeuw, weer meer gaat apprecieeren, n.l. van den poolschen koopman,
etser en graveur, door Goethe ‘der wackere Chodowiecki’ genoemd.
Daniel Chodowiecki (1736-1801) koopman uit Dantzig, trok 1743 naar Berlijn,
waar hij zich op teekenen, etsen en graveeren toelegde en vooral het Berlijnsche
burgermilieu uit dien tijd deed kennen. Hij was een geboren illustrator, die vooral
in zijn kleine prentjes een typeering wist te bereiken, die voortreffelijk is. Geen
wonder, dat een man als Charles Keene, den ouden Punchteekenaar, zoo van hem
hield. Hij heeft iets gemeen met dien anderen illustrator, Adolf Menzel, maar toch
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alleen in de geaardheid van zijn werk, niet in de uiterlijke voltooiing. Chodowiecki
was heelemaal een man van zijn tijd, die blijkbaar met zeer veel gemak alles en
overal teekende en vooral veel naar de natuur. Er zijn prentjes van hem, waar hij te
midden van zijn familie aan het werk is, andere waar hij in gezelschap van eenige
dames zit te teekenen, en opmerkelijk is het, dat zijne teekeningen en prenten, waartoe
hij de modellen in zijn dagelijksche omgeving vond, oneindig veel beter zijn, dan
z'n allegorische
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of symbolische composities. Hij moet dunkt mij voor zijn illustraties, en dit zijn er
zeer vele, het geval voor zich gezien hebben, de personen in hun milieu hebben zien
bewegen. Ook daarom is zijn werk, afgescheiden van de artistieke kwaliteiten, om
de costuumteekening, om het interieur, zoo te waardeeren.
Ziet zijn illustraties voor Lessings Minna von Barnhelm, voor Goethe's Hermann
en Dorothea, voor Gellert's Fabelen en voor verschillende almanakken, of zijn
modeprentjes, ze munten uit door goede typeering, maar nog beter zijn in dit opzicht
de kleine prentjes, waarin hij ‘de vrouwelijke bezigheden’ aanduidt, of het verschil
tusschen ‘de natuurlijke en geaffecteerde manieren’ doet zien. Hier is hij heelemaal
thuis, dit zijn dingen, die hij g e z i e n heeft, opgemerkt en neergeschreven, met een
tintje humor; want men behoeft er zijn zelfportret maar op aan te zien, en ook zijn
‘karakaturen’ bewijzen, dat hij een zekere neiging tot het komische bezit. Vandaar
dan ook, dat zijn ernstige allegorische prenten hem minder goed afgaan; dit is zijn
sfeer niet. Die genoegelijke kleine plaatjes, die aardig geaccentueerde figuurtjes, dat
is de echte Chodowiecki, die men waarlijk heden ten dage wel weer eens mag bezien,
want goede costuum- en figuurteekenaars hebben wij niet te over, en vele jonge
schilders zouden wellicht beter doen hunne studie in deze richting voort te zetten,
dan, geleid door mode-zucht en praterij, hun heil te zoeken in kleurengesmeer dat
men bezwaarlijk schilderen kan noemen.
R.W.P. JR.

Thérèse van Hall in het Stedelijk Museum te Amsterdam.
Het werk van Mejuffrouw van Hall is de Elsevier-lezers niet vreemd; nog niet lang
geleden immers heeft de heer Scharten er den aandacht op gevestigd; maar nu de
kunstenares met hare tentoonstelling in het Stedelijk Museum vrij compleet voor
den dag komt, mogen wij dit feit toch niet onopgemerkt voorbijgaan. Het werk van
Mej. van Hall is daartoe van een te persoonlijke opvatting, van een kracht en een
doorvoering die men helaas zelden ten onzent vindt; ik noem nog Mendes da Costa,
den fijnen, gevoeligen en toch zoo krachtigen, zelfbewusten beeldhouwer. Zijn
invloed is in Thérèse van Hall's werk zeer merkbaar, maar het hare is nog meer tot
het typeerende terug gebracht. Het karakteristieke heeft zij in haar beelden en beeldjes
willen uitdrukken en dit met een zekere monumentaliteit, vooral in het grootere werk.
Als angstvallig vermeed zij daartoe finesses en détails, om toch het markante in actie
en expressie te kunnen behouden, terwijl ook de individueele schoonheid van een
model voor haar slechts bijkomend is. Nu mag men beweren dat alle ding schoon is,
en het er slechts op aan komt het er in te ontdekken, maar dat is toch nog een zeer
te betwisten stelling. Mejuffrouw van Hall echter hecht er niet aan of er van hare
modellen om hun uiterlijk, om hun figuur, om hunne houding iets aantrekkelijks
uitgaat; zij geeft ze gewoon zoo als ze daar zijn, vereenvoudigd, tot ze in houding
en uitdrukking het meest kenmerkende bewaard hebben.
Het moge hierdoor werk zijn dat niet tot een ieder spreken zal, (voor Mendes is
het onderwerp en het model w e l van zeer groote waarde) het is onvervalscht, ernstig
en degelijk; van iemand die weet wat zij bereiken wil, recht haar weg gaat, zonder
aan den publieken smaak te offeren.
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J.C. Poortenaar in het Stedelijk Museum te Amsterdam.
Hoewel wij met de laatste regels over Chodowiecki niet direct op Poortenaar doelden,
zoo zouden wij dezen jongen schilderteekenaar toch willen aanraden zich meer te
preciseeren, zich naar de richting heen te
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begeven, waar zijn talenten hem naar toe wijzen. Zagen wij vroeger op enkele
Lucas-tentoonstellingen verdienstelijk werk van hem, een beetje zware buitenstudies,
sterk tegen het water zich afteekenende schepen; deze geheele, misschien ietwat te
groote, inzending in het Stedelijke Museum, doet hem wat beter kennen en toont ons
een zijde van zijn werk, die hij zelf het minst naar voren brengt. Uit zijne geheele
inzending spreekt eene voorliefde voor het schilderen en hij doet dit met een zekere
vlotheid, vooral in zijne landschappen, die iets goeds van hem zou doen verwachten,
zoo daar niet studies waren zoo grof, zoo buiten alle materie en stofuitdrukking om
als bijv. een ‘beeldje in de bloemen’, ‘rozen en tijgerlelies,’ ‘een regenavond op het
Leidscheplein’, ‘een zonsondergang’, dat wij zouden meenen hier niet met een ernstig
werker te doen te hebben, maar met iemand, die eens wat probeerde. Het publiek
slikt tegenwoordig zulke rare kost; als het maar wat jeuïg wordt opgediend.
Ik wil hier den heer Poortenaar niet verdenken van ook mede te doen aan die
modezucht en liever veronderstellen, dat hij met dergelijke schilderijen slechts voor
zichzelf een zoeken naar kleur, uitdrukkingswijze of wat ook beoogde, maar dan
houde hij ze voorloopig voor zichzelf en exposeere het niet.
Wat hij echter óók exposeerde maar slechts in gering aantal, zijn z'n teekeningen,
en die zijn mij juist het liefst.
Nu wil het geval, dat menigeen, zoowel leek als schilder, teekeningen
minderwaardig beschouwt aan schilderijen. Waarom? Ja, ik geloof niet, dat ze het
behoorlijk zouden kunnen defineeren; maar een teekenaar is nu eenmaal in veler
oogen lang zoo voornaam niet als iemand, die met verf omgaat en toch zijn er tal
van kunstenaars, wier teekeningen en voorstudies frisch en pittig zijn. maar wier
schilderijen wij bezwaarlijk kunnen apprecieeren. Zij hebben meer oog, meer gevoel
voor den vorm, voor de lijn, dan voor de kleursamenstelling, zoo ook Poortenaar.
Het kan zijn, dat ik mij in hem vergis en hij later met heel andere dingen voor den
dag zal komen, maar wat hij nu laat zien wijst er op dat hij een uitnemend illustrator,
een journalist met het potlood zou kunnen worden, wat m.i. oneindig te prefereeren
is boven een maar-matig, zeer-matig misschien, schilder.
Zijn etsjes, waaronder er zijn van zeer fijne distinctie als: Dijkhelling bij Oostzaan,
Plein in de nieuwe stad, Oude Kerk, Weg naar Ransdorp, zijn raak en toch gevoelig,
maar vooral zijn potloodteekeningen verraden een gemakkelijkheid van neerschrijven,
een vlotheid, eene goede observatie, die wij niet allen dag aantreffen. Nu weet ik
wel dat er ten onzent niet veel bladen zijn, waar vlotte teekenaars geregeld werk
vinden, daarvoor moet men de groote weekperiodieken in Frankrijk en Engeland
hebben. Zeer juist, maar wij zouden even goed kunnen zeggen: in ons land zijn te
weinig menschen, die altijd maar door schilderijen koopen. Laat ons dus niet afdwalen,
het betrof hier alleen de capaciteiten in iemands werk, die hem m.i. een bepaalden
weg te volgen aanwijzen.
Poortenaars potloodteekeningen, zijn Leidscheplein, zijn Munt, zijn Kalverstraat,
's Morgens tegen schooltijd, Kattelaantje e.a. zijn zoo frisch en vlot, zoo aardig en
raak, dat wij het zouden betreuren als in den schilder de teekenaar ten onder zou
gaan, die o.i. den voorkeur verdient.
R.W.P. JR.
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ERRATUM.
In ons Juli-no., blz. 4, 1e kolom, 17e regel van onderen af (artikel: Vas Nunes,
Bolland) staat ‘onvergankelijk’. Dit moet zijn ‘onvergelijkelijk’.
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REMBRANDT, OUDE MAN.
EIGENDOM VAN DEN HEER F. KLEINBERGER. PARIJS.
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De tentoonstelling van Oud-Hollandsche schilderijen te Parijs
door prof. dr. W. Martin.
I.
Onder hooge bescherming van H.M. de Koningin werd dezen zomer te Parijs een
tentoonstelling van oud-Hollandsche schilderijen georganiseerd door het tijdschrift
‘L'Art et les Artistes’, dat zich de medewerking had verzekerd van een eere-comité,
waarin o.a. zitting had onze Fransche gezant, Ridder Alph. de Stuers, zelf een begaafd
kunstenaar en bezitter van een groote kunstverzameling. De tentoonstelling werd
gehouden ten bate van het ‘Orphelinat des Arts’ en van de Vereeniging van
Nederlandsche Weldadigheid te Parijs en bestond uitsluitend uit schilderijen, afgestaan
door Parijzenaars.
In twee groote zalen en een tusschenvertrek van de Salle du Jeu de Paume in den
Jardin des Tuileries waren, gearrangeerd door den kunsthandelaar F. Kleinberger,
ruim twee honderd schilderijen, teekeningen en etsen bijeen.
De eerste indruk was een eenigszins gemengde: hoewel men dadelijk zag, dat er
veel moois aan de wanden hing, was het totaal-aspect niet zoo smaakvol als men
verwachtte. Want door het overwegend aantal klein-formaat kabinetstukken, die hier
niet in het intieme zijlicht van kleine vertrekken konden worden gehangen, maar
over lange wanden moesten worden verdeeld, leed de indruk van het geheel
ontegenzeggelijk. Daarbij kwam, dat de Parijsche stoffeerdersfirma, die belangloos
de zalen had aangekleed, niet bijster goed begrepen had, welke kleuren onze oude
Hollandsche kunst het meest tot haar recht doen komen.
Evenwel, zoodra men dichter bij de kunstwerken kwam, geraakte men onder den
indruk van tal van stukken, die tot de beste voortbrengselen onzer oude kunst mogen
worden gerekend. Het arrangement vergat men dan spoedig om te genieten van elk
schilderij afzonderlijk. Voor wie aldus langs de wanden ging was er veel moois,
waren de minderwaardige stukken (die nu eenmaal niet schijnen te kunnen worden
geweerd) niet hinderlijk.
De bedoeling der inrichters is blijkbaar geweest, om naast meesterwerken van
onze groote schilders ook veel werk te laten zien van die talrijke minder bekende
meesters, wier werk, ondanks zijn vaak uitnemende kwaliteiten, door het
‘kunstminnend’ publiek in het algemeen toch nog te weinig gewaardeerd pleegt te
worden. Dat de kunst dezer meesters in staat is zooveel genot te bieden, moet bij
velen, die anders hun werken slechts vluchtig of in 't geheel niet plegen te bekijken
en die meer bewondering hebben voor een slecht gecomponeerden, verdachten Hals,
dan voor een gaven, doorwerkten Leyster, hebben geleid tot een betere waardeering
dezer ‘petits maîtres’ dan die hen doorgaans buiten de kringen der verzamelaars en
kunsthistorici ten deel te valt.
Aldus beschouwd verschijnt de officieele titel der tentoonstelling: ‘Exposition
Rétrospective des G r a n d s e t d e s P e t i t s M a î t r e s Hollandais’, in zijn ware
beteekenis. Men wilde inderdaad de kleine meesters evengoed doen meespreken en
dat doel heeft het comité volkomen bereikt. Dat van de Grands Maîtres verscheiden
hoofdwerken, binnen Parijs aanwezig, in de
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J. VAN GOYEN. GEZICHT OP NIJMEGEN. VERZAMELING MAX FLERSHEIM, PARIJS.

salons der eigenaars zijn blijven hangen en op de tentoonstelling moesten worden
gemist, is zeer te betreuren. Blijkbaar konden verscheiden Parijsche eigenaars van
éclatante Rembrandts en Hals'en niet worden overgehaald, ze af te staan. Zoo moest
dan Rothschild's guitaar-spelende nar, door Frans Hals, waarvan ons Rijksmuseum
de beroemde copie bezit, ontbreken, evenals de schitterende Rembrandts der collecties
Alphonse, Edmond en Gustave Rothschild, Baron v. Schickler, Henri Schneider,
Pereire, Graaf Pourtalès, de Markiezin van Carcano, Lebeuf de Montgermont enz.
Welke oorzaken daartoe hebben medegewerkt, is niet altijd te zeggen. Dat b.v. Harjes
zijn Rembrandts niet zond is begrijpelijk, omdat hij ze naar aanleiding van zijn
gouden bruiloft aan het Museum van zijn vaderstad Bremen wilde schenken, hetgeen
hij sedert heeft gedaan. Uit de collectie Schloss kon wegens den dood van den eigenaar
niet worden uitgeleend.
Maar wat de anderen mag hebben weerhouden? Men kan slechts gissen, maar voor
de hand ligt, dat het vrees is voor transport- of brand-gevaren, die bij de eigenaars
van belangrijke kunstwerken steeds grooter wordt naar mate deze in waarde stijgen.
De pogingen van de Commissie, speciaal van onzen gezant De Stuers, om de eigenaars
tot inzending te bewegen, zijn helaas vaak gefaald.
Dat ondanks dezen tegenspoed nog zooveel belangrijks bijeengebracht werd, pleit
voor den ijver der inrichters van de tentoonstelling en doet ons hun en den inzenders
des te dankbaarder zijn voor het vele, dat ze ons te genieten gaven. Wij noemen
alleen maar Rembrandts; als de Emmausgangers van Mme André, den Barmhartigen
Samaritaan van Jules Porgès en den ouden man van Kleinberger, Hals'en als de
kinderkopjes der collectie Porgès en den ‘peintre ambulant’, een paar prachtstukken
van Cuyp, verscheiden eerste-rangs van Goyen's, eenige juweeltjes van Ruisdael,
Hobbema en Van der Neer, ‘het’ meesterwerk van Judith Leijster, uitnemende stalen
van Jan Steen's kunst, en zoo meer.
Beginnen wij ons korte, uit den aard der zaak niet voor vakgenooten*) bestemde
overzicht bij de eerste zaal, waar bij het

*) Dezen zullen een stijlcritisch opstel (met illustraties, die voor het meerendeel andere zijn
dan de hier gegevene) vinden in een der eerstvolgende nummers der ‘Monatshefte für
Kunstwissenschaft.’
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AELBERT CUYP. GEZICHT OP DORDRECHT. VERZAMELING JULES PORGÈS, PARIJS.

binnentreden vooral Van Goyen, Aelbert Cuijp en Jan Steen de aandacht trekken.
Van Goijen, doorgaans in zijn kleine stukjes het meest boeiend, pakt ons hier juist
allereerst door een drietal groote doeken, waarvan de magistrale ‘Storm’ (No 42,
eigenaar Baron Erlanger) wel het aangrijpendst is. Het voluit J. v. Goyen gemerkte
en 1641 gedateerde stuk, geschilderd op een doek van ruim anderhalven meter hoog
en een drie kwart meter lang, is geheel in grijs en bruinachtig geel gehouden:
nauwelijks eenige kleur, doch uitsluitend toon. Vooral de zware donkere onweerslucht
is meesterlijk van uitvoering en het wilde bewegen van schepen, water en boomen
is in zijn overweldigende onheilspellendheid op een wijze weergegeven, die in de
kleinformaat Van Goyen's nooit zóó tot haar recht kan komen, omdat de groote
afmetingen hier den indruk helpen versterken.
Van de beide andere groote Van Goyen's in deze zaal was de mooiste Kleinberger's
‘Grand Paysage au bord de l'Eau (No. 43), dat in rijpheid van toon en breedheid van
behandeling voor den ‘Storm’ niet onderdoet. Het is gemerkt en 1645 gedateerd.
Ook de derde groote Van Goyen is uit de veertiger jaren: naast de handteekening
staat duidelijk 1642. Dit schilderij (No. 40, eigenaar de Heer Gordon Bennett) is een
zeestuk, dat eveneens grootsch van opvatting is. Naast deze schilderijen trok de
aandacht een bruin stuk met fraaie grijze, wit bewolkte lucht (No. 44, collectie Victor
Decock). Het is een mooi specimen van een niet al te vaak door Van Goyen behandeld
onderwerp: een kalme rivier met rechts aan den kant een groote kasteel-ruïne, die
tot een herberg is ingericht, waar de klimmende leeuw uithangt. Er is een heerlijke
atmosfeer in het stuk en vooral de partijen vlak tegen de lucht aan zijn met groote
distinctie behandeld. De figuurtjes: ruiters, voerlieden, rustende wandelaars, enz.
zijn vooral daar, waar hun omtrekken tegen de lucht of het water afsteken, opmerkelijk
van observatie.
Om dezelfde eigenschappen valt te roemen het gezicht op Nijmegen (No. 38), dat
door den Heer Max Flersheim werd ingezonden. Het behoort tot de belangrijkste
van dit soort en doet nauwelijks onder voor het grootsche gezicht op Nijmegen, dat
de Raadzaal van die stad tot sieraad strekt. Maar het stuk, in Parijs tentoongesteld,
is somberder en het schilderachtig gebouwencomplex van het Valkhof heeft
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meer het compacte, dat wij bij latere schilders van dergelijke stadsgezichten onder
zware luchten, vooral bij Jacob Maris, in moderner visie terugvinden. De schilderij,
(die wij hierbij afbeelden) is voluit gemerkt en 1641 gedateerd.
Voorts was er o.m. nog van Van Goyen een zeer stemmig, eenigszins romantisch
getint stuk in hoogformaat (hoog 64, breed 58 c.M.), voorstellende een ouden
eikeboom aan een kalm watertje met eenden, een schilderij, waarvan iets zeldzaam
kalmeerends uitgaat, een van die stukjes, die men betreurt slechts op een
tentoonstelling te kunnen aanschouwen en die men zoo gaarne zou zien buiten de
storende omgeving van andere kunstwerken. Deze aan den Heer Jules Porgès
behoorende schilderij geeft Van Goyen te zien van een kant, die reeds tijdens zijn
leven door zijn kunstbroeders blijkt te zijn geapprecieerd: althans schilders als Schoeff
trachtten, hoewel op grove, ongedistingeerde wijze, dergelijke onderwerpen na te
volgen.
Van de andere Van Goyens noem ik nog een in de tweede zaal geëxposeerd
alleraardigst stukje uit zijn vroegen tijd (No. 40 bis, eigenaar Eugène Max): een
landschapje met schaatsenrijders bij een groote boerderij, geheel in den trant van
zijn leermeester Esaias van de Velde, nog bont van kleur (roode en blauwe jasjes,
geeloker broekjes enz.), maar in het luchtperspectief reeds veel beter dan Esaias en
in de groepeering der figuurtjes reeds meesterlijk.
Na de landschappen van Van Goyen trokken die van Aelbert Cuyp het meest de
aandacht in deze zaal. Allereerst was er een gezicht op Dordrecht (No. 20, collectie
Porgès), dat de wonder smaakvolle, zelden voorkomende kleurcombinatie vertoonde
van heel licht blauw, wit, geelgroen en grijsgeel. In een blondgouden lijst maakte
dit schilderij met zijn blauwe, licht bewolkte lucht en geelgroene boomen een prachtig
effect. Niet alleen uit de keuze van het onderwerp blijkt hier de sterke invloed van
Van Goyen, waaronder Cuijp in zijn vroegen tijd stond, maar ook in de
kleurcombinatie toont hij zich door dezen meester beïnvloed. Dergelijke vroege
werken van Cuijp, in kleur en toon aan dit gezicht op Dordt verwant, vindt men o.a.
in de musea te Rotterdam en München.
De zeer groote Cuijp, koeien in de melkbocht, ingezonden door den heer
Kleinberger (No. 24 zie afb.), lijkt door zijn omvang in het eerst wat leeg, maar bij
nadere beschouwing boeien ons de ver wijkende grijze wolken met gouden randen,
de mooie, zachte lichtval op de koeieruggen, de groote bladeren links op den
voorgrond en de schitterend geschilderde melkkan. Links op den achtergrond verheft
zich de toren van den Haag. Alleen de ruiter rechts is minder geslaagd: een al te
zware silhouet tegen de lucht. Ook de molens op den achtergrond zijn niet goed van
teekening. Wij kennen er veel betere van hem.
Als kabinetstuk uitermate begeerlijk is de reeds van de tentoonstelling bij Fred.
Muller & Co. in 1906 bekende Slotpoort, ingezonden door Albert Lehmann (No.
18). Het is een van die van zonlicht doortintelde stukken, waarvan er al te weinig in
ons land gebleven zijn, omdat vooral de Engelsche verzamelaars reeds in de 18de
eeuw tuk waren op die sappig geschilderde, tegen het zonlicht geziene, zomersche
lichteffecten, met hun lichtblauwe luchten en goudbruin verschiet en hun koeien met
lichtomrande ruggen. De afbeelding van de Slotpoort, hierbij gevoegd (bl. 167),
maakt verdere beschrijving overbodig.
Ook de tapper-schilder Aert van der Neer was door eenige schilderijen
vertegenwoordigd, waarvan het wintergezicht (No. 101, eigendom der Prinses Murat)
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en de door Max Flersheim ingezonden Maneschijn (No. 100) zijn kunst zeer goed
representeerden.
Laatstgenoemd stuk, een mooie ‘lichte maan’, trok reeds vroeger, toen het nog in
de collectie Schubart te München was, de aandacht. Het met het monogram A.V.N.
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gemerkte winterlandschap, ditmaal eens niet met de hooge torens van Amsterdam
op den achtergrond, maar overigens gecomponeerd op de voor Van der Neer
karakteristieke wijze (een vaart met boomen en boerderijen aan weerszijden en een
langgerekte, smalle voorgrondafsluiting als repoussoir), is van zeer goed kwaliteit.
Ware het iets minder kleurig, men zou het op één lijn kunnen stellen met het
meesterlijke stuk der verzameling Bredius, dat ontegenzeggelijk een der fraaiste, zoo
niet het fraaiste is onder de wintergezichten van den meester.

AELBERT CUYP. KOEIEN IN DE WEIDE. EIGENDOM VAN DEN HEER F. KLEINBERGER, TE PARIJS.

Jan Steen is in het algemeen veel beter vertegenwoordigd in de Engelsche dan in
de Fransche particuliere verzamelingen. Geen wonder dus, dat dit ook op deze
tentoonstelling bleek. Er waren slechts acht werken onder den naam van den meester
ten toon gesteld. Maar daarbij waren dan ook een paar juweeltjes, zooals de Duivetil
der collectie De Jonge (No. 145,) de kaartspelers van Allen Lobl (No. 147) en het
Doktersbezoek uit de verzameling der Prinses Murat (No. 149). De Duivetil, die het
eerst de aandacht trok op de Rembrandt-huldetentoonstelling te Leiden, is een van
de coloristisch en atmosferisch meest subtiele werkjes uit Steen's vroegen tijd. In het
verschiet met water, schepen en wilgeboomen onder een dichtbewolkte lucht staat
Steen hier merkbaar onder den invloed van Jan van Goyen (zie de afbeelding op bl.
173).
Het doktersbezoek (No. 199, Prinses Murat) is een zeer goed werk uit zijn rijpen
tijd, vermoedelijk omstreeks 1655 geschilderd. Een dokter schrijft een recept voor
een vrouw, die bij een tafel zit, waarop een kranig geschilderd Oostersch tapijt ligt.
Het is een grappig tafereel, waarin het bekende
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motief ‘daer baet geen medecijn, want het is minnepijn’ op de Jan Steen eigen guitige
wijze behandeld wordt. De buitengewone picturale eigenschappen trokken ter
tentoonstelling terecht de aandacht, te meer omdat het stukje hing in de nabijheid
van een als Jan Steen ingezonden ‘Minnebrief’ (No. 148, uit dezelfde collectie), die
een slechte copie is naar een zeer mooi origineel in de collectie Liechtenstein te
Weenen.
Een juweeltje van een Steen is voorts het interieur met kaarstpelers (No. 147)
ingezonden door den Heer Allen Lobl (zie de afbeelding bl. 172). Het is iets te blank
schoongemaakt en daardoor te hard van toon, maar dat neemt niet weg, dat
ruimschoots te genieten valt van de prachtig geobserveerde houdingen der kaartspelers
en andere herbergbezoekers en van het stemmig koloriet. De schilderij stelt misschien
wel Steen's herberg voor, hij zit er althans zelf te kaarten met zijn vrouw, die ons
triomfantelijk laat zien, dat zij ruiten-aas heeft en dat derhalve de derde speler, die
wanhopig in zijn kaarten zoekt, het spel verliezen moet. Een lei op tafel geeft den
stand van het spel aan. Het groote Verloopen Huishouden (No. 142, collectie Porgès)
is eveneens een prachtig schilderij, waar veel ‘gang’ in zit. Op den wat blikkigen
achtergrond na is het één reeks van geniale interpretaties van de verschillende thema's,
die hij, steeds weer op andere wijze, in deze onderwerpen pleegt te behandelen.
Hoewel als geheel achterstaande bij de Verloopen Huishoudens van het Museum te
Weenen, de collectie Schloss en den Hertog van Wellington, evenaart het deze toch
in tal van kwaliteiten. Jan Steen zit er, zorgeloos vroolijk, aan een tafel, de hand
reikend aan een dienstmaagd, die zijn vrouw, in een nonchalante houding aan tafel
gezeten, wijn inschenkt uit een kan. Deze vrouw is een prachtgestalte, die slechts
vergeleken kan worden met de beroemde achteroverleunende vrouw op het
Driekoningenfeest te Cassel. Op tafel een met buitengewone distinctie geschilderd
stilleven: een schaal met vruchten, schotels met citroenen, enz. De vrouw trapt op
den bijbel, die op den grond ligt. Niet alleen treedt zij het geloof aldus met voeten,
maar ook acht zij den tijd niet: haar kostbaar horloge ligt in stukken op den vloer.
Prachtig is de ham geschilderd, waaraan een kat snuffelt. De symbolen van de straffen
van dit zorgeloos bestaan hangen in een mand aan de zoldering: een roede, kruk,
lazarusklep enz.
De ‘Siesta’ van Jan Steen (No. 143), ingezonden door den heer Edouard Kann, is
een van die kleurige werken van gecompliceerde compositie uit zijn laten tijd, waar
licht rood en licht blauw den boventoon voeren en waarvan wel het mooiste is de
liereman der verzameling Wantage te Londen*).
Welk een uitnemend karakterschilder Jan Steen is, bleek hier wel het best bij
vergelijking met hetgeen deze zaal aan werk van andere genreschilders te zien bood.
Geen hunner typeert zóó scherp, componeert zóó gemakkelijk, is zóó veelzijdig. Dat
Metsu zich hier in de onmiddellijke nabijheid van Jan Steen zoo goed hield, pleit
voor de kwaliteit van de werkelijk voortreffelijk geschilderde Koekebakster,
ingezonden door den Prins A. de Broglie (No. 85 bis). Gelijk steeds bij Metsu is dit
tafereel, dat zich buiten, bij den doorgang van een stadspoort onder een dorren boom
afspeelt, toch in binnenkamerlicht geschilderd, d.w.z. zijn alle toon- en kleurwaarden
op denzelfden grondslag opgebouwd als bij zijn interieurs het geval is. Dit daargelaten
- het draagt in dit geval bij tot het bereiken van een zekere voorname, Pieter de
Hooch-achtige diepte van toon - is het geheel een perfectie van materie-uitbeelding,
*) Afgebeeld in mijn Jan-Steen-opstel in ‘Onze Kunst,’ 1909.
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vooral wat betreft de voorwerpen. De weegschaal en de appels zijn prachtig gedaan.
De figuren zijn wat saai, hoewel zeer gelukkig het email-achtige vermeden is, waarin
Metsu, als het ware als voorbode der van der Werff-school, soms in zijn later werk
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verviel. In de keuze van onderwerp en accessoires toont hij zich hier zeer sterk
navolger van Dou, uit wiens composities o.a. de dorre boom te verklaren is. Hij
overtreft hier evenwel het meerendeel van Dou's schilderijen in dezen trant, doordien
hij veel krachtiger en frisscher schildert dan deze en doordien zijn figuren minder in
poseerende houding staan dan bij Dou meestal het geval is.

AELBERT CUYP. DE SLOTPOORT. VERZAMELING ALBERT LEHMANN, PARIJS.

Een en al bewegelijkheid - maar zonder dat daarmede aan eenig figuur een eigen
persoonlijk cachet werd gegeven - vertoonde de groote Dirck Hals (No. 62, collectie
Allen Lobl), een zeer goed type van de ‘geselschappies’, waarin deze broer van Frans
Hals zoozeer uitmuntte. Een reeks van figuurtjes, in goed harmonieerende pakjes
gestoken, zijn er genoeglijk bijeen, zonder dat er veel omgaat. Maar het geheel maakt
door zijn wel overwogen nuanceeringen in grijzen, geelen, bruinen en lichtgroen een
aangenamen indruk. Het eenigszins vet geschilderde stuk vertoont in het verschietje
even den invloed der Vlaamsche techniek.
Van brutale breedheid is altijd het werk van Benjamin Cuijp en juist daarom wordt
het door hen, die van impressionisme houden, gaarne gezien. Vaak is dit, en de vlotte
opzet van het geheel, vrijwel de eenige beteekenis van Benjamin Cuijp's werken,
maar soms, als hij zich niet al te vlug
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van een schilderij heeft afgemaakt, kan hij ons boeien door een zekere
geraffineerdheid, die hij dan aan zijn virtuose techniek weet te paren.
Op deze tentoonstelling kwamen een paar van die stukken zeer goed tot hun recht.
Het eene was een ‘Verkondiging aan de Herders’ (No. 25, collectie
Thiébault-Sisson), een van zijn geliefkoosde onderwerpen, waarin hij met blijkbaar
welgevallen de lichtbundels uit een donkeren hemel laat schieten en de scherpe
lichten en slagschaduwen op de lichamen van herders en vee raak weet aan te geven.
Het andere schilderij van Benjamin (No. 26, collectie Decock), een dorpskermis,
leek in compositie sterk door Molenaer beïnvloed, maar deed aangenaam aan door
de vlotheid van schildering.
In verband met de Rembrandt's, Hals'en enz., die de hoofdattracties der tweede
zaal vormden, zullen wij nog de aandacht vestigen op enkele stukken, die hier nog
niet behandeld werden, (o.a. van Govert Flinck, Aert de Gelder en Hendrick Pot).
Eerst willen wij echter nog even terugdenken aan het genotvol verpoozen in het
kleine vertrekje tusschen de beide zalen, waarin teekeningen van Rembrandt en
andere meesters bijeen waren gebracht en ook enkele etsen. Onder de laatste muntten
vooral uit een exemplaar van de Honderd Guldensprent, van de Drie Boomen en van
‘la petite tombe’, afgestaan door den schilder Léon Bonnat, die voorts een reeks
Rembrandtteekeningen inzond, die wij, na de Rembrandt-hulde-tentoonstelling te
Leiden, waar zij het laatst geëxposeerd waren, met vreugde weer begroetten. Vooral
de zoogenaamde ‘Leidsche Student’, een van Rembrandt's treffendst geteekende
portret- en houdingstudies, maakte weer veel indruk. Onder de Rembrandtteekeningen,
door den Heer Emile Wauters ingezonden, blonk vooral uit een prachtige liggende
leeuw (zepia, gewasschen). Voorts waren er enkele teekeningen van Rembrandt,
afgestaan door den Heer Walter Gay, ook al oude bekenden der Leidsche
tentoonstelling. De enkele teekeningen van andere oud-Hollandsche schilders (achttien
slechts, door veertien verschillende meesters) voldeden weinig in deze omgeving,
al waren ze elk op zichzelf voor het meerendeel van beteekenis.
Een kleine gang door, een paar treden af en men staat in de tweede en laatste zaal,
waar rechts in het midden Rembrandt, links in het midden Hals, midden op den
achterwand Hobbema aanstonds de aandacht trekken.
De Rembrandts, voor het meerendeel reeds van de Rembrandt-tentoonstellingen
te Amsterdam en Leiden bekend, zag men er bijna alle met vreugde terug. Zoo kon
men er b.v. opnieuw genieten van de vroegste der Christus in Emmaüs-composities,
die we van Rembrandt kennen, een schilderij, dat reeds jaren het eigendom is van
Mme Edouard André. Hoewel het - evenals de meeste andere Rembrandt's - geen
goed licht had, was het toch vrij goed te bestudeeren. Steeds weer geraakt men bij
het zien ervan onder den indruk van de reuzenkracht, die Rembrandt reeds toen, op
ongeveer drie-en-twintig-jarigen leeftijd, wist te ontwikkelen. Aan
grootformaatstukken waagde hij zich nog niet; wel probeerde hij omstreeks dien tijd
in een kabinetstuk van grooter afmeting (den Judas thans bij Baron v. Schickler) een
grootere groep te geven, hetgeen hem evenwel veel minder goed gelukte dan deze
kleine compositie, waar veel meer grootschheid van visie in is. Niet alleen het
majestueuse, ongenaakbare, rustige der Christusgestalte als silhouet tegen het licht
op den muur boeit steeds opnieuw, maar ook de technische behandeling van de
details, en men verbaast zich over de wijze, waarop met zoo weinig middelen het
sterke contrast der grijzen en bruinen in de schaduwen tegen het kaarslicht is
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verkregen. Veel meer dan Rembrandt's Paulus te Stuttgart en zijn Geldwisselaar te
Berlijn
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(beide van 1627) doet dit stuk ons begrijpen, hoe reeds toen zijn stadgenooten in
hem een schilder met een groote toekomst konden zien.

AERT VAN DER NEER. WINTER. VERZAMELING PRINSES MURAT, PARIJS.

Van Rembrandt's vroegen tijd was er verder nog het omstreeks 1628 op koper
geschilderde zelfportretje (No. 122, collectie Gravin Delaborde), dat indertijd op de
Haagsche portrettentoonstelling de aandacht trok, en verder de bekende kleine Diana
in het bad, uit de collectie Warneck (No. 117). Dit schilderijtje, dat er op de
reproducties, die men er gewoonlijk van ziet, eenigszins twijfelachtig uitziet, is een
van de meest karakteristieke specimina van Rembrandt's vroege naaktstudies. Het
is in vrij dikke verf buitengewoon ernstig doorwerkt; vooral heeft hij zich toegelegd
op de weergave van de materie en de lichtreflexen. Het is ook coloristisch reeds
bijzonder goed, alleen is de paarse mantel links nog wat zwaar van toon. De ets, die
Rembrandt zelf naar dit schilderij maakte en zijn geteekende studie ervoor in het
Britsch Museum te Londen, bewijzen, hoezeer dit onderwerp hem aantrok.
Omstreeks 1632, dus in den tijd van den ‘Simeon’ in het Mauritshuis, stelt men
gemeenlijk den Hoogepriester der collectie Albert Lehmann, welk schilderij zóó ver
bij den Simeon achterstaat, dat men het, omdat men het er in gedachte steeds weer
mee ver-
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G. METSU. DE KOEKEBAKSTER. VERZAMELING VAN PRINS A. DE BROGLIE, PARIJS.

gelijkt, moeilijk bewonderen kan. In zijn aan Eeckhout herinnerende plompe
voordracht behoort het voor mij tot die minder sympathieke Rembrandts, waarvan
men liefst zou willen dat hij ze nooit geschilderd had.
Veel meer genot verschaffen de beide duidelijk door Rembrandt gesigneerde en
1632 gedateerde portretten, die hier zijn wijze van schilderen in de jaren van zijn
eerste succes als Amsterdamsch conterfeiter zeer goed representeerden. Ik bedoel
het portret van Saskia (No. 121, collectie Madame André) en het portret van Joris
de Caullery (No. 127, collectie Seligmann). Beide behooren tot die Rembrandt's, aan
wier authenticiteit niet getwijfeld kan worden, niet alleen omdat zij beide echte
handteekeningen dragen, maar ook omdat zij technisch nergens iets raadselachtigs,
van andere echte werken uit dien tijd afwijkends, vertoonen. De Saskia vooral is
bizonder sympathiek. In tegenstelling tot de beroemde Saskia met den grooten hoed
te Cassel, aan wie de donkerroode kleeding en de rijke opschik iets deftigs geven
ondanks haar jeugdig uiterlijk, is deze Saskia in haar donkerblauw gewaad met fijn
doch krachtig geschilderden kraag en eenvoudige parelsnoer om den hals en in het
haar, een meer huiselijke verschijning, aantrekkelijk in hooge mate door den
smaakvollen eenvoud harer kleeding en den ernst van haar uiterlijk. Op de Casselsche
schilderij is zij geheel de getrouwde vrouw, terwijl dit portret gemaakt is nog vóór
haar verloving met Rembrandt, die in 1633 plaats had.
In het tweede portret van 1632, dat van Joris de Caullery, begroeten wij een uit
Amerika (collectie Yerkes) teruggekeerden Rembrandt. Om de persoonlijkheid is
hij weinig belangrijk, maar het is een der merkwaardigste achtergrond- en zoo men
wil plastiek-studies, die uit Rembrandt's vroegen tijd bekend zijn. Zonder eenig
hulpmiddel (b.v. een balustrade of een perspectivischen architectuur-achtergrond)
te hulp te nemen - gelijk hij herhaaldelijk deed - plaatst hij den tot de beenen ge-
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zienen Caullery iets links van het midden van het doek, met de eene hand in de zijde
(vergelijk dezelfde pose bij Rembrandt's zelfportret der collectie Liechtenstein te
Weenen) en de andere gestrekt langs het lichaam, een geweer vasthoudend. Deze
gestalte nu laat hij zeer plastisch uitkomen door lichtschakeeringen in den achtergrond
en door de gelukkige contrasten, die hij weet te vormen tusschen de omgeving en
den toon, waarin de geportretteerde is geschilderd. De lichtspelingen op het hoofd,
de haren en de kleeding van Caullery zijn ongemeen aantrekkelijk. De schildering
is - zooals meer in Rembrandt's levensgroote portretten van dien tijd, b.v. in de
Anatomische les - minder krachtig dan later: in de techniek herkent men duidelijk
den kunstenaar, die nog kort geleden in klein formaat schilderde.

JAN STEEN. HET VERLOOPEN HUISHOUDEN. VERZAMELING JULES PORGES, PARIJS.

Van de stukken, die tusschen 1646 en 1650 ontstaan zijn, waren er ook eenige ter
tentoonstelling aanwezig, die evenwel niet alle onvoorwaardelijk door een ieder als
echte Rembrandt's zullen worden aanvaard. Zonder twijfel door den meester zelf
geschilderd zijn de verrukkelijke kleine Bathseba-naaktstudie (alleen het kopje en
de rug), die wij reeds kennen van de Leidsche Rembrandt-hulde-tentoonstelling (No.
129, eigenaar Léon Bonnat) en de groote, in breede, soms hoekige vlakken
geschilderde en daarom in het eerst wat eigenaardig aandoende Barmhartige
Samaritaan (No. 111, eigenaar Jules Porgès). Men moet dit stuk met eigen oogen
zien om het naar waarde te kunnen schatten. Het is een der meest pakkende
demonstraties van hetgeen Rembrandt omstreeks 1650 in weinige streken wist te
bereiken. Er is een rijpheid in en een brutaliteit, die even sterk als bij Velazquez en
sterker dan ooit ergens anders bij Rembrandt aan het neo-impressimisme verwant
is. De opvatting is grootsch; indrukwekkend zijn de hooge, kale rotsen met een stukje
wittige lucht boven in een hoek, zooals Courbet dat gaarne schilderde; maar
Rembrandt is onheilspellender, zwaarder, en nog rijper van toon. In het midden staat
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een paard, van achteren gezien, lomp van teekening maar uitnemend gekozen om
toon en kleur van het middenplan
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te markeeren. Op den voorgrond rechts de Samaritaan en zijn patiënt, de eerste in 't
rood, laatstgenoemde in dat voor Rembrandt vrij felle wit, dat in het eerst aan de
echtheid der schilderij doet twijfelen, maar dat bij nader inzien juist zoo overtuigend
is, omdat het doet denken aan andere vlakke opzetten van wit, die op dezelfde manier
gedaan zijn, b.v. die in Rembrandt's ‘Negers’ der collectie Bredius (Mauritshuis).
Het schilderij is door zijn eenvoudige compositie en pakkend coloriet evenzeer als
door de afwezigheid van elken zweem naar het theatrale te verkiezen boven de
voorstellingen van hetzelfde verhaal, die het Louvre en het Keizer Frederik Museum
te Berlijn bezitten. Deze beide stukken stelt men gemeenlijk omstreeks 1648, den
Samaritaan van Porgès op ± 1650. Ik geloof, dat de laatste dateering onjuist is: de
schilderij maakt technisch zoowel als compositioneel op mij den indruk van ongeveer
8 à 10 jaar later te zijn ontstaan.
Wat te zeggen van de andere hier aanwezige schilderijen, die men vermoedt dat
Rembrandt tusschen 1645 en 1650 maakte? De Christus aan het kruis (No. 131, Léon
Bonnat) is niet overtuigend. Men zegt, dat het origineel bij Johnson in Philadelphia
is. De ‘Burgemeester Six aan het Venster’ (No. 130, Léon Bonnat) is eveneens een
onopgeloste kwestie. Hetgeen mij sterk doet overhellen naar de zijde van hen, die
dit schilderij uit de rij der echte Rembrandts willen schrappen, is het raadselachtige
der schildering. Deze is te vet en te nagemaakt (zie b.v. de ontbloote borst, het
raamkozijn, de onbegrepen houding), dan dat het een schets zou kunnen zijn.
Bovendien is het stuk in verscheiden details, zooals b.v. het groen der boomen,
afwijkend van Rembrandts koloriet van welken tijd ook.
Eindelijk nog de ‘Oude Vrouw met den Bijbel op schoot’, en de zoogenaamde
portretten van Adriaen van Rijn en zijn vrouw (Nos 112, 113, en 114, alle collectie
Porgès). De beide laatste schilderijen zijn in éen woord prachtig. Kranig geschilderde
koppen, weloverwogen zwarten bij den man, rooden in meesterlijk getroffen
nuanceeringen bij de vrouw. Maar of Rembrandt ze zelf schilderde? In de eerste
plaats zij gezegd, dat voor een definitief onderzoek naar de echtheid beter licht noodig
is dan dat, waarin ze hier hingen. Voorts zou moeten worden nagegaan, of de details,
die niet overtuigend zijn (de dik opgelegde schaduw op de vingers der vrouw, de
vlekkig vette, als in half droge verf platgestreken wangen, het voor Rembrandt niet
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karakteristieke zwart der kleeding van den man, enz.) van later dateeren. Blijkt dit,
dan zou men meer zekerheid kunnen verkrijgen omtrent de toeschrijving aan
Rembrandt en zou b.v. kunnen blijken, dat het door Rembrandt niet afgewerkte, later
door een ander voltooide ‘origineelen’ zijn, of iets dergelijks. Zooals ze er nu uitzien
en in het licht waarin ze
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hingen schenen zij mij van

JAN STEEN. DE DUIVENTIL. VERZAMELING DE JONGE, PARIJS.

dezelfde hand als de groote zoogenaamde Nicolaes Maes (kaartspelers) in de National
Gallery te Londen, waarvan vooral het rood treffende overeenkomst vertoont met
dat van de zoogenaamde vrouw van Adriaen.
De oude vrouw met den Bijbel op schoot (No. 112) blijft eveneens een raadsel.
Ter tentoonstelling deed ze zeer zeker niet als een Rembrandt aan en de grootste
optimisten in deze kunnen niet beter oordeelen dan Valentiner in zijn
Rembrandt-uitgave der ‘Klassiker der Kunst’, die bij dit stuk aanteekent (blz. 331):
‘Das Bild ist unvollendet’. Neemt men dit aan, dan moet men tevens aannemen, dat
alle twijfelachtige partijen behooren tot een door iemand anders tot stand gebrachte
voltooiing en dat daaronder dan de gedeelten zitten, die door Rembrandt begonnen
zijn. Dit nu was ter plaatse niet na te gaan en een definitief oordeel is dus voor mij
onmogelijk. Niet eens viel uit te maken of de twijfelachtige gedeelten onder een
dikke laag van glimmend, lakachtig vernis verborgen zijn dan wel of het geheele
stuk of althans de bovenste laag ervan dade lijk in ‘Galerieton’ geschilderd is. Het
op alle afbeeldingen zoo aantrekkelijk schijnende stuk vertoont in werkelijkheid tal
van zwakheden in details; in het boek en den rok is de materie slecht weergegeven,
de handen zijn zwak, de behandeling der stoelleuning, de aanzet van het haar boven
het voorhoofd, de mouw links zijn bedenkelijk. Het stuk heeft dan ook beslist het
doel gemist, waarmede het hier als middenstuk onder de Rembrandt's was geplaatst:
imponeeren deed het er niet. Beter ware geweest, er den Rabbijn (No. 123, eigenaar
F. Kleinberger) voor in de plaats te hangen.
Deze schilderij, die als buitentekstplaat hier wordt gereproduceerd, is een
opmerkelijk, indrukwekkend werk van omstreeks 1655, in goud en bruin gehouden,
breed en raak van schildering. Het wedijvert met de zeldzaam gedistingueerde, kalme,
waardige schildering van Arnold Tholinx' beeltenis (gedateerd 1656), die Mme André
als derden Rembrandt de vriendelijkheid had in te zenden. Bij deze twee buitengewone
voortbrengselen uit Rembrandt's laten tijd sloten zich nog aan het portret van Titus,
(No. 116, collectie Warneck) en de Christuskop, (No. 125, ontstaan ± 1659), die
vroeger bij Maurice Kann was en thans het eigendom is van den steeds meer
Rembrandts bezittenden Klein berger.
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Van Rembrandt's leerlingen en navolgers waren vooral Govert Flinck en Aert de
Gelder uitnemend vertegenwoordigd. Hoe zeer eerstgenoemde zijn leermeester nabij
wist te komen in het schilderen van een pittig, doch eenvoudig, onopgesmukt portret,
blijkt uit zijn beeltenis van een man met slappen hoed, (No. 33, collectie de Jonge)
die terecht bewonderd werd als een der beste portretten uit Flinck's meest
Rembrandtieke periode. Dit
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schilderij, hierbij afgebeeld, is niet alleen om de fijne karakteruitbeelding en de flinke
schilderwijze aantrekkelijk, maar geeft ook coloristisch veel te genieten door de goed
van Rembrandt afgeziene contrasten van de zwarte jas en hoed en den witten kraag
tegen den groengrijzen achtergrond. Het stuk, dat reeds de aandacht trok toen het
nog in de collectie Mnizech was, is gemerkt: f....ck f 1637; aet. 44.
De ietwat stijve ‘Droom van Jacob’ (No. 34, bis, collectie Flersheim) representeerde
Flinck niet van zijn beste zijde. Daarentegen was ontegenzeggelijk een zijner beste
vroege groepstudies te herkennen in het aan Aert de Gelder toegeschreven vrij groote
doek ‘de Waarzegster’ (No. 35, Graaf Potocki), dat toch wel Vertumnus en Pomona
moet voorstellen. In de groote kalebas, in de bloemversiering op het hoofd van het
meisje, in de achtergrondbehandeling en in de buitengewone gemakkelijkheid van
het weergeven van pose en gelaatsuitdrukking was Flinck met zekerheid te herkennen.
Zeer terecht aan Aert de Gelder toegeschreven was ‘het Offer’ (No. 36, collectie
Porgès), een troep joden in felgekleurde gewaden (geel, rood, groen, grijs) met
offerlammeren vóór den donkeren ingang van een tempel. Na het groote doek Christus
vóór het volk, te Dresden, is dit wel de Gelder's beste groep-compositie, die ik ken.
Jammer, dat zulk een werk ooit Nederland verlaten heeft!
Van Ferdinand Bol waren er een drietal werken, alle echt maar niet aangenaam.
Het meest complete is het ‘portret van den schilder en zijn vrouw’ (No. 7, collectie
Baron von Schlichting), een academisch, eenigszins zwaarwichtig stuk, dat ons koud
laat hoewel we ons bewust zijn, dat het een begaafd schilder, moet geweest zijn die
zóó iets maakte. Aan Eeckhout was bij vergissing toegeschreven No. 32, uit de
collectie Porgès. Immers het is een door een niet te determineeren schilder gemaakte
copie in spiegelbeeld naar een ets van Bol (Bartsch No. 2), die niet voorstelt
‘Apparition de l'Ange à Jacob’, maar het ‘Offer van Gideon’.
Aan de werken van Frans Hals, de Keijser, Maes, Dou en zijn school, Ruisdael.
Hobbema enz. van wier kunst deze tentoonstelling merkwaardige stalen te zien gaf,
hoop ik in de volgende aflevering eenige bladzijden te wijden.
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Iets over Paulus Potter en zijn ‘Stier’
door Just Havelaar.
Niets geeft ons zooveel vertrouwen in de eindelijke rechtvaardigheid van het lot, dan
wanneer we vast kunnen stellen, dat het vage, blinde en toch zoo roekeloos-stellige
oordeel der traditie juist bleef in zijn algemeene strekking. De tijd en de menigte die twee onbestemde machten - dikwijls zelfs oordeelen ze juister, dan de meest
begaafde enkeling, die gevaar loopt òf zich mee te laten voeren door de exclusieve
kracht zijner persoonlijkheid, òf zoo diep en zooveel te zien, dat zijn meening aan
precisie en toespitsende eenheid verliest, wat ze wint aan uitgebreidheid.
Maar toch, die machtige menigte der opeenvolgende geslachten, hoe arm is ze aan
wezenlijke argumenten! Ze kent niet - wil niet kennen - het waarom van haar opinie
en voor elke nieuwe uiting staat ze onthutst en dom als een troep blatende schapen.
Ze heeft tijd noodig. En dan nog is ze rechtvaardig meestal op onrechtvaardige wijze.
Het zou belangwekkend zijn na te gaan, hoe ze komt aan die juiste slotsom van een
on-juiste berekening, en of ze haar rechtvaardigheid dankt aan een goddelijke,
onnaspeurbare, zeker-richtende natuur-intuïtie, dan wel toch weer aan 't gezag van
enkelen, die inzicht hebben en zelfbewustheid, die nu en dan en telkens weer
opdoemen om het scheefgezakte oordeel recht te zetten, die de leidende overmacht
hebben van een helderder, wetender wijsheid. Voor het oogenblik echter hebben wij
slechts het feit zelf te constateeren.
Ik wilde iets zeggen over 't schilderij, bekend als ‘de Stier van Potter’, zooal niet
de roem dan toch de fenomenale curiositeit van 't oude Mauritshuis.
Het gebeurt wel, dat auteurs beroemd blijven door een enkel werk. Dit zal dan, in
een brand van geestdriftige overtuiging geschreven, de ziel van zijn maker zoo
geducht en zoo compleet karakteriseeren, dat al wat hij verder gewrocht mag hebben
wegvalt, als was het alles slechts een zwakke copie van dat ééne origineel. Maar dat
een s c h i l d e r een populaire figuur bleef dank zij slechts één schilderij.... ik voor
mij weet er geen ander voorbeeld van. De uitkomsten der schilderkunst zijn te
feitelijk-reëel, ze zijn te moeilijk verkregen, te veel het loon van geduldig gestudeer,
van onbreekbare volharding naast dat der aangeboren begaafdheid, en te weinig dus
van 't gelukkige moment, om een welverdienden roem, door één werk verworven,
waarschijnlijk te maken. En toch staan we hier voor het feit. De naam Potter zou
door de massa nauwelijks gekend zijn, zonder dezen eenen ‘stier’! terwijl nu zelfs
zij, die nooit een museum binnen loopen, hem kennen als een nationale vriend en
reproducties van zijn meesterwerk - tot de naarste oleographietjes toe - niet alleen
tallooze slagers-winkels veridealiseeren (Potter werd ongeveer hun schutspatroon,
geloof ik) maar zelfs gezien worden aan den wand van weet ik wat voor donkere,
duffe, viezige kamertjes.
Ik ben overtuigd, dat men verkeerd zou doen zulk soort beroemdheid min te achten.
Onder de modernen heeft Millet een dergelijke populariteit veroverd. Waar (en, bij
de goden, h o e ) ziet men zijn ‘Angelus’ niet prijken? De oude Israels begint ook al
door te dringen.... Over vijftig jaar zullen gereproduceerde ‘boomgaarden’ van Van
Gogh onze vruchtenwinkeltjes vervroolijken.
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Maar let op: altijd maar heel enkelen schilders valt de eer te beurt hun werk
verknoeid te zien tot bonte of fletse tegel- en vaasjesversierinkjes; en die enkelen
zijn bijna altijd de allergrootsten. Hoe bedroevend nu die uitingen ook zijn als ‘teeken
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der beschaving’, ze geven vertrouwen in de menschheid en blijven dus verwachting
wekken voor betere tijden!
Maar vraagt ge, wanneer Potter's schilderij zoo beroemd is, terecht zoo beroemd,
waarom er dan eigenlijk nog over gepraat? - Omdat we wel eens tot de ontdekking
konden komen, dat het een leelijk, gebrekkig en dor soort van werk is, omdat de
reden waar men het om prijst waarschijnlijk een reden van afkeuring hoorde te zijn,
omdat het veiliger is er nu en dan van aan te toonen de enorme tekortkomingen, in
de hoop dat aldus de enorme deugden die het heeft te vaster geëerbiedigd zullen
blijven.

‘DE STIER’. (SCHILDERIJ UIT HET MAURITSHUIS).

De fantasie, die ons leven rijk maakt en verheffing geeft, kan echter ook met ons
spelen, wreed en grillig, zooals alles wat groot is pleegt te spelen met het kleine....
En dit gebeurt juist en vooral waar wij staan tegenover de uitingen der fantasie zelf,
tegenover de kunst.
Men spreekt van: ‘de Stier van Potter’. Deze stier is een bekendheid over heel de
ontwikkelde wereld. Men spreekt ervan met onctie, zooals men spreekt over
grootheden van gezag en onwankelbare reputatie. Wel meen ik dat eens Ruskin zich
minder correct over het beest heeft uitgelaten, maar natuurlijk: zoo'n uitspraak kon
dan alleen Ruskin schaden, en nooit onzen heiligen Stier! Want al wekt Hij misschien
geen spontane hartstochten op, zeker toch wel zeer ernstige gevoelens van eerbied.
De vreemdeling, die de zaal binnentreedt waar Hij is, de Stier, die heeft dadelijk een
lachje, beschroomd, bescheiden, teeder, een klein lachje van herkenning en van
blijdschap om dan toch eindelijk Hem-zelf te aanschouwen. Engelschen, Franschen,
Duitschers, achtereenvolgens zag ik ze voor onzen stier verschijnen en allen
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gedroegen ze zich eender. Ze namen plaats op de bank, die daar voor hen is neergezet,
of ze vergaten zelfs plaats te nemen en bleven maar staan op hun vermoeide
toeristen-beenen, verloren, heelemaal wég als ze waren in devote contemplatie. Soms
scheen het wel even of ze nog niet heel goed begrepen.... bedenkelijk welfden zich
hun wenkbrauwen, maar dan, haastig, nerveus, sloegen ze iets op in een rood-gekaft
boekje, dan prevelden ze iets al lezend, dan blikten ze weer op naar Hem.... en ja....
Dankbaar, heerlijk gestemd namen ze afscheid, geheel voldaan te kunnen getuigen
Hem waarlijk te hebben gezien.
Hoe bedroevend, en hoe alleraardigst en hoe roerend heeft mij dit alles aangedaan.
Ik kan me dien twijfel zoo goed begrijpen. Want de Stier, de wereld-bekende Stier
van Potter.... zou men niet verwachten het beest te zien in zijn geweldigheid, alleen,
enorm?.... Hoe kolossaal, kolossaal van afmeting, is niet het schilderij; en ik geloof
zoowaar dat de stier er levens-groot òp staat. Verbeeld u: een stier in een zaal,
levensgroot.... Hoe verschrikkelijk moet dat niet zijn! En toch.... nee! eigenlijk....
het effect is niet precies zóó.... ach, heelemaal niet! De groote stier.... zijn grootte
doet ietwat belachelijk aan en de groote stier - al ziet men dat hij groot is - lijkt
eigenlijk een beetje te klein. Hij staat niet te heerschen in het landschap. Er is te veel
dat afleidt, te veel aan détails, te veel belang buiten hem om, te veel - laten we 't
zeggen - te veel dat leelijk is. En de kunstige en mislukte compositie doet het laatste
nog om zijn Majesteit te schenden.
De stier staat op een hoog terrein. Rechts van hem en tusschen zijn wijd-uitstaande
achterpooten door, ziet men een laag weiland liggen, vlak-groen, in bleeke
zonneschijn; en in deze verre vlakte grazen koetjes. Juist zoo: houten koetjes,
speelgoed-koetjes. Deze zijn niet gezien als vlekjes kleur, stippeltjes leven in de
dorre wei, zooals de impressionisten dat deden, en niet als aardig-kleine, verre
figuurtjes, zooals we die kennen van menig perspectivisch verschiet in de schilderijen
der Primitieven; maar het zijn koetjes, van d i c h t b i j gezien en heel k l e i n
geschilderd; ze zijn bestudeerd op zichzelf en niet in verband met de hoofdzaak. En
er zijn er heel veel.
Potter vond blijkbaar een weiland op zichzelf te leeg, te arm. De wei moest
‘gestoffeerd’ zijn. Dat was een kwestie van smaak in die dagen. Smaak nu en
kunstenaarsgevoel zijn meestal elkaar ten doode bevechtende elementen. Men vond
toen, dat een eenzame weide het bekijken niet waard was. Potter, die het stuk in zijn
22ste jaar schilderde (het staat er en het ís zoo!) werkte zich uit dat begrip nog niet
los. En 't eenmaal voor een wet der aesthetica houdend, dat die stoffage er moest
zijn, was hij te precies, te voorzichtig, te veel in zijn studietijd nog, om ze anders te
kunnen geven dan van dichtbij, scherp-waargenomen, ver weg alleen door de
proportie, en niet in de volle, in de ademende ruimte.
Ik ging met eenige uitvoerigheid op dit kleinere onderdeel in, omdat we hier
dadelijk iets principieels aanraakten. Een werk van deze kracht heeft ten slotte nergens
iets, dat werkelijk bijkomstig kan heeten. Overal, in alle onderdeelen, zien we iets
heel eigens van den schilder terug. Want originaliteit toont zich nooit in dit fragment
wel en in dat andere niet, maar zoo ze er is, blijkt ze ook overàl te zijn! Dit geldt in
de goede eigenschappen zèker, maar in de zwakkere toch eigenlijk evenzeer, omdat
deze toch meestal de noodzakelijke beperkingen zijn door de deugden zelf
veroorzaakt. Alleen de voortreffelijkheid van een sukkel is zonder gevaren! Zeker
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heeft elk kunstenaar het recht naar zijn goede volledige werk te worden beoordeeld,
maar diezelfde volledigheid passe dan ook de criticus toe!
Ruimte ontbreekt. Heel het beest zelf staat niet in de ruimte. Er is geen wijdheid
om hem heen. Hij heeft 't benauwd in zijn
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enorme lijst. Er is geen lucht, geen licht, geen hemel om hem heen en boven hem
uit. Wel beslaan de wolken een groot gedeelte van het doek, maar ze rijzen niet hoog
en diep achter hem heen. En de licht-plek, de wolk van licht, midden in het schilderij
is wel mooi van kleur tegen de zware grijsheden.... maar er is geen verband tusschen
die wolken en het dier. De lucht is als een achtergrond behandeld, een bizonder
doeltreffende achtergrond, daar de schilder hem licht en donker maken kon, naar
gelang dat dienstig was om de plastiek van den stier relief te geven. Maar zoo hij in
plaats van deze dramatische wolken een grijze binnen-plaats muur geschilderd had,
dan was dat, ten opzichte van het beest, wel zoo waarschijnlijk en wel zoo expressief
en indrukwekkend geweest.

FRAGMENT UIT ‘DE STIER’.

Misschien vóelde hij het gemis van samen-klank tusschen het dier en de lucht om
hem heen, of misschien was 't ook hier maar weer, dat zoo'n open hemel hem te
belangloos toescheen.... hij schilderde twee boomstammen, links naast den stier, een
oude eik en een knotwilg, die met elkaar een lijncomplex vormen als een X. Deze
boomen nu, met hun dicht, dof, minutieus geschilderd loof, ze drukken neer op den
armen stier; ze maken hem klein, terwijl ze ook zelf niets geen grootheid vertoonen.
Zij zijn in zich zelf onbeholpen en ten opzichte van 't geheel overbodig en dus storend.
Zoo ook de boer, die er naast staat, leunend over een hek. Goede hemel, wat een
vent! Hij is wel de zwakste figuur, die ooit in 't 17e eeuwsche Holland werd
geschilderd. Wat een brave, saaie lummel ook van een boerenburger-man! En wat
doet hij daar eigenlijk? Compositie! meende Potter. Dit is zeker: sinds de boomen
er stonden moest de boer er ook wel bij, of er viel een gat in 't schilderij. (Leerden
we niet, dat we altijd van kwaad tot erger kwamen?) Ter wille van de compositie
laat hij hem zelfs met de hand hoog aanleunen tegen de boomen, zoodat hij weer een
afloopende lijn vormt naar links.
Maar niets kan de erbarmelijke compositie van dit reuzen-doek redden. Hopeloos
staat alles naar den linkerhoek opgepropt. Noch de vogel - de dwaze veertjes-vogel
- die rechts en naar rechts vliegt, noch de felle wolken, die zich daar nog snel
opstapelen in den hoek voor de lijst hun gang komt afsluiten, geven een zweem van
tegenwicht. De groote, liggende koe en de schaapjes, verdrongen als ze bijna zijn
onder den stierenkop, ze gooien 't alles weer fataal ten onderste boven. En toch....
let eens even juist op de kleine groep van deze laatste dieren.... daar treft ons iets en
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trekt ons iets zóo, dat we er bijna den stier om vergeten! We willen dat nu nog niet
doen; want de stier zelf, het beest op zich zèlf beschouwd, die beroemde stier, niet
waar, is dan toch wel degelijk m o o i ?
Zeker is hij het. Maar niet als uitdruk-
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king van iets enorms. Hij heeft iets vriendelijks en eer een goedig kopje. Hij dreigt
niet, hij briest niet, hij ademt niet, hij stampt niet verwoed op den grond. - Hij stáat
eenvoudig. Plomp-weg en rustig, doch zonder dat dit plompe en rustige weer als iets
afzonderlijks is bedoeld. 't Is een stier; en daarmee uit. Zoo, precies zóo, is een stier.
Zoo is hij van verhoudingen, zoo van stand, van bouw. En hij is zoo wereld-beroemd
en hij zal dat altijd wel blijven, omdat hierin voor goed is uitgedrukt wat een studie
in zijn sobere oprechtheid behoort te zijn. Ja, beschouw hem zoo: als een studie;
maar dan ook een studie zóo geweldig, als er nooit later meer éen is gemaakt.
Scherper, eerlijker, straffer observatie kan men zich niet voorstellen. Het is de felst
denkbare aanklacht tegen 't handige, modieuze gedoe van faiseurs als Lembach en
Laszlö. Wie zoo iets heeft geschilderd, de wereld staat voor hem open!*)
Potter moest dien stier hebben g e d a a n ; hij moest er d o o r . Eerst daarna kon hij
zichzelf worden en geven. Misschien was hij een droomerig, stil en hartstochtelijk
mensch. Zijn portret en enkele zijner latere werkjes, doen het meer dan vermoeden.
Hij was physiek zwak en stierf al in zijn 30e jaar en hij werkte veel en hard, was
ongelooflijk vroeg al tot een exclusieve, maar heel groote volmaaktheid gekomen,
waarbij hij echter nooit berustte. Hij leefde in de eenzaamheid, in de groote
natuur-eenzaamheid, die 't buiten-leven toen eigen was, zooveel meer nog dan nu.
Zulke menschen zijn niet vroolijk, niet makkelijk-in-den-omgang; maar zwijgzaam
zijn ze, geduldig en ernstig. Geduld en ernst ook is er noodig om een werk als dit te
kunnen maken.
Maar méer nog dan ijver bezat hij; hij had aandacht, de aandacht alleen door diepe
naturen gekend.
En hij hield van een avond wanneer de stille lucht purperachtig kleurt. Maar om
den droom van dien avond in eenvoud te kunnen uitdrukken moest hij zich dwingen
juist tot het nuchtere. Hij moest leeren kijken, leeren zich verdiepen, in strengste
objectiviteit, leeren wat klaarheid is van vormen. En daarom, denk ik, schilderde hij
dien stier. Hij bond zich vast om vrij te worden! Heel precies onderzocht hij hoe het
beest was gebouwd. Hij bekeek de inplanting der forsche schoften, de
spieraanzwellingen, de rondingen van 't lijf, den bouw der beenderen onder 't vleesch;
en de sterk gespannen pezigheden, de stramheid der pooten, de stugge kracht van de
zwiepstaart, de kroezige botheid van 't voorhoofd. En de huid bekeek hij, hoe de
haren kroesden en vlokten of glanzig uitgestreken lagen of kort en dicht stonden
geborsteld. Ja, ge moet dat alles eens nauwkeurig nagaan. En hoe b.v. zoo'n oog is
geschilderd! Het is, niet alleen voor schilders, maar het is voor u allen zoo hoogst
opwekkend om dat alles aandachtig te volgen; want de levens-grage energie, waarmee
eens de schilder hieraan geploeterd heeft, deelt zich nu nog aan ons, die maar
toekijken, dadelijk mee.
Natuurlijk zijn er in dien tijd veel mooier dingen geschilderd, dan deze stier. Ja,
misschien was hij onder zijn tijdgenooten wel een der stumperigste schilders. Maar
dat dan niet uit machteloosheid, doch veeleer juist omdat hij zoo èrg was wat wij
noemen een k a r a k t e r . Er waren enkele groote schilders (waren er ooit meer dan
heel enkele tegelijk?) en deze schoolden de kleinere, zoodat ze allen met een losse
bekwaamheid, die ons nu onbegrijpelijk toeschijnt, de kwast hanteerden. Voornamelijk
richtte zich hun aandacht op de teerheid van overgangen, de milde, gouden straling
*) Bedoeld is de wereld van den geest; de ‘groote’ zal hem allicht juist gesloten blijven.
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van een getemperde kleur. Want wat die Grooten bovendien hadden - het echt gróote
dan - dat liet zich niet onderwijzen! Maar juist die eigenschappen: mooie kleurigheid
en diepe toon lieten Potter on-
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verschillig. Hij wilde den v o r m . Hij wilde een klare oplossing van de dingen, niet
hun effect. Hij wilde goed teekenen, precies en scherp; en hij kón het! Stellig was
er een zacht verlangen in hem, om eenmaal ook den droom dien hij voelde, te geven.
Maar, meende hij, liever nog nuchter, dan 't gedroomde niet zuiver! - Daarom koos
hij een simpel gegeven, onder een vlak, grijs licht. Meer had hij niet noodig. Of
liever: wat hij er aan toevoegde bleek zijn zwak. Droog schilderde hij zonder brio
maar ten minste: dood-eerlijk!
Zoo staat hij geheel eenzaam in de oud-Hollandsche kunst; eenzaam zooals zijn
leven was. Van niemand had hij veel te leeren en niemand van hem. Dit is zijn
grootheid en de ware reden ook van zijn roem.

GRAVURE NAAR EEN STIER.

Ik veronderstel, dat hij eerst den stier heeft geschilderd, hardnekkig, met een
krachtige, een hartstochtelijk-koele toewijding. Toen wilde hij er een ‘schilderij’ van
maken, wat ten slotte een vergissing was. Want een studie is wat waard als studie en
nooit als schilderij. En van de studie, die in haar concreetheid stijl had, voor altijd
s t i j l , maakte hij een stijlloos, rammelig schilderij. Hij schilderde de twee boomen
en al de barstjes in de schors die geen stam werd en al de blaadjes van de takken, die
bleven uitgeknipt, kleurloos, zonder beweging. Hij schilderde den boer, die geen
boer is, geen meneer en eigenlijk geen mensch, die er ook niemendal te doen had en
dus bête maar glimlachte. Hij schilderde een kikker, een zwerm vliegjes.... en zoo
meer. Hij schilderde een sentimenteel soort ram, met al te fraaie krulhorens en dat
er maar voor de helft meer op kon, zoodat de lijst het allerdomst middendoor hakt.
- Maar toen misschien schilderde hij dien koeien-kop en dat schaap en dat lammetje.
En nu heb ik de woorden niet om duidelijk genoeg uit te kunnen drukken, hoe
prachtig ik dit gedeelte vind.
Na den arbeid van zijn stier ging het hem misschien bizonder gemakkelijk af die
andere beesten te schilderen. Maar toch had hij de strenge ingetogenheid nog in zich,
die noodig was geweest bij zijn eerste werk. En zoo ontstond er iets, dat heel precies
was, heel sober, heel strak en ook.. heel ontroerend. - Wel kan ik er op wijzen hoe
de stofuitdrukking hier weer zoo verbazend goed is, hoe goed dat stugge, korte haar
is van den rimpeligen koeienkop met zijn groote droomoogen, tegen het meer krullige,
zachte, wollige van de schaapjes, hoe prachtig de glimmend natte, zacht-rose
koeiensnoet is en de uier van het schaap en zijn brosse, paarsige, slappe oortjes en
de fijne plastiek van zijn mageren ouden kop.... maar het wezenlijke, het echte zeg
ik dan nog volstrekt niet!
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Dat, wat er zoo bizonder mooi aan is, ligt in de stille vlakke kleur van goudgrijzig
wit, in de stijlvolle, gevoelige strakheid waarmee het alles is geteekend en gedaan,
in de gelatenheid, de voornaamheid, de menschelijkheid zou men liefst willen zeggen,
in de manier, waarop het schaapje zijn naakt, dom, ingevallen kopje sufferig uitsteekt.
Ja, in de manier waaròp van den schilder!
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DE TWEE PAARDEN.

Het is bijna niet uit te leggen, waarom het eene subliem is en het andere, dat er
toch zooveel op lijkt, nog maar nuchter. De stier is zoo erg respectabel, een enorm
voorbeeld van een enorme werkwijze.... Maar in den koeienkop is nog heel iets
verschillends, iets vrooms bijna, dat misschien in latere werken nog vollediger tot
uitingen zou zijn gekomen, wanneer dit talent zich geheel had kunnen ontwikkelen.
Het groote, ros-blonde lijf van die koe en de zachte, dikke poot zijn bepaald weer
veel minder. Daarvan maakte hij zich af, in zoover iemand als Potter zich ergens van
afmaken kán!
Het blijft een puur wonder, dat Potter dit werk maakte in zijn twee en twintigste jaar.
Waarschijnlijk is het goed dat feit in gedachte te houden, opdat wij voelen de
volstrekte ongewoonheid van dit talent, opdat vooral zij het voelen, die voor de
eigenschappen van het stuk zelf niet erg ontvankelijk zijn, die er dus eigenlijk het
minst mee hebben te maken en alleen nu en dan tot een eerbiedig zwijgen gebracht
moeten worden. Want overigens: de kunst is geen kermis en curiosa van jeugdige
genialiteit leiden de belangstelling te veel af van de zaak zelf, zijn ongezond in hun
werking. Hier is ze van te minder gewicht, omdat - waarom het verzwegen - Potter
in die tien jaren die hem te leven restten niet de monumentale, pakkende,
krachtig-oorspronkelijke werken heeft gemaakt, die men verwachten kon na zulk
een debuut. Wat moet hij niet een trotschen gloriedroom gevoeld hebben, toen hij
dat eene jeugdwerk voltooide! Het schilderij zal hem, om 't onbereikte er in, gemarteld
hebben als een kwade obsessie, maar hoe zal hij het hebben lief gehad!
Een van zijn onbegrensd k u n n e n , van zijn geestkracht en doorzetting en
oorspronkelijkheid.... welke mogelijkheden stonden hem nog niet open! En toch,
zelden maar hief hij zich meer op tot diezelfde objectieve grootheid en nooit meer
in zulk een overweldigende kracht. Iets zwaks, iets liefs, iets saais hindert in veel
van zijn latere werk. Was het misschien de slapheid van een ziekelijk gestel? Geheel
uit het kleingewetensvolle, peuterige wist hij zich zelden heen te slaan. Ontbrak hem
moed? of aansporing? Of had hij niet veel meer te zeggen? Hij kon een les zijn voor
anderen, minder voor zichzelf.
En dit vooral is het bizarre, dat van dezen zoeker juist iets conventioneels het
gebrek bleef. Hij zàg dan niet, maar nam over en voelde er niets bij. Er was dan een
plotselinge verslapping van zijn geest. Studeerde hij misschien zóo streng omdat hij
inzag, dat juist hij die studie noodig had, noodig om de bevrijding er van?
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Hij ging niet voort in de lijn van zijn kracht. Misschien werd hij bang voor de
nuchtere uitkomsten. Hij bleef te verwikkeld in zijn traditioneel begrip van wat een
schilderij behoort te zijn; hij werd te mooi,
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te week.... Iemands zwak

HET DOODE PAARD.

kan nooit uitgroeien tot zijn kracht.
We mogen het er gerust voor houden, dat een rijp schilderij meer beteekent dan
een vlot gedane studie. Maar dit alleen dan, wanneer de evenwichtige rust, de
doorwerkte bezonkenheid, die de eigenschappen zijn waardoor het schilderij zich
van de studie onderscheidt, een spontane, of meer nog een n o o d z a k e l i j k e uiting
blijkt van des schilders innerlijk zijn; wanneer hij niet mooi m a a k t , maar mooi
ziet.
Vergeten wij niet, dat Potter in de eerste plaats graveur is geweest. Had hij er trouwens
ook niet alle eigenschappen voor: de zuivere eenvoud, de eerbied voor wat heel
concreet is, de hartstocht voor den vorm, veel meer dan voor de kleur of voor het
licht? Hij graveerde zijn bezig leven lang; dit heeft hem misschien in het schilderen
belemmerd: hij wantrouwde die zooveel makkelijker en zwieriger penseel-streek
omdat hij door zijn zware en scherpe gewerk op de koperen plaat wel diep de
àl-beslissende waarde moest beseffen der plastiek. Wanneer Potter de blaadjes
schilderde van een boom, dan was hij er op bedacht niets weg te doezelen, maar heel
verantwoord te zijn tegenover zijn scrupuleus artisten-geweten: pijnlijk van
nauwgezetheid volgde hij elk kleinigheidje, kriebelde hij met zijn penseel alle
fragmentjes naast elkaar. Die onderdanige stiptheid, dat fijn en scherp bestudeeren
der nietigste werkelijkheden kan leiden tot een heel hooge, een vrome kunst.... bij
Potter bleef 't een probeeren; dat heldere en warme van alle echte kunst bereikte hij
in zijn schilderijen maar zelden; de materie werd niet geest.... Maar de trouwhartigheid
der poging is toch zóó, dat de man er ons heel lief om is niet alleen, maar dat hij als
een afgeronde, klaar-bewuste, volstrekt origineele figuur blijft staan midden in de
rij van zijn beroemde tijdgenooten. Origineel, ook als schilder. Wouwerman en v.d.
Velde met hun streelende behagelijkheden van licht en tint, Berghem en Romeijn de
meer veritaliaanschten, zelfs de veelzijdige Cuyp, ze groepeeren zich om Potter, ze
vormen met hem een geheel.... maar zijn eenvoud en strengheid van wil bereikten
ze niet. Potter, door zijn naïeve eerbiedigheid, had een vaster overtuiging op hen
vòòr. In veel opzichten hun mindere, was deze schijnbaar zoo nuchtere geest toch
misschien absoluter a r t i e s t !
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Wanneer we zijn graphisch werk bekijken uit 1643 en '44, dan is dat voor een 18
jarige jongen ongetwijfeld werk van buitengewone vaardigheid en ernst, maar op
zich zelf blijft het toch wel iets vrijwel ongenietbaars. Hij maakte toen b.v. een plaat
van een groep vee met herders-figuurtje, in fantastisch, bergachtig landschap, met
ver, heuvelig verschiet. Maar de licht-verdeeling is onmogelijk en zelfs verbrokkeld,
de vormen zijn onvast en ruw, de groepeering blijft stumperig, zoodat de wijdschheid
van 't landschap er geheel door verloren gaat, zoodat ze zelfs de aan-
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geslotenheid mist, die in zijn meester-werk toch dadelijk opvalt. Het geheel vertoont
dat overladene en mislukt-poëtische, waardoor een droomachtig aangelegde jongeling
van onder de twintig zich dikwijls zoo beminnelijk en zoo dwaas kan voordoen...
Ge begrijpt nu beter nog, dat hij enkele jaren later zich tot nuchtere vastheid wilde
d w i n g e n . - Toch lieten de zachtere fantasieën uit zijn jeugd hem niet gauw los. Is
er niet iets roerends in, zooals hij nog na zes jaren rusteloos werken diezelfde plaat
weer opvatte? Het linksche gedeelte sneed hij er af, de toonen trachtte hij vloeiender
te maken, de vormen beslister.... Hoe mooi had hij zijn onderwerp gevonden! Maar
bevredigend werd het nog niet. Kan men zijn jeugd nog eens over leven? en kan men
er den argeloozen droom van behouden en toch de ervaring van den mannelijken
leeftijd er werkelijk èen mee maken?
Niet als schilder nog zoo zeer, maar juist als graveur nam opeens zijn werk een
scherpe wending. Als graveur is zijn ontwikkeling ook wel het duidelijkst. - Nu
kwamen die prachtige, vaste, sobere platen tot stand, die zoo geheel van hém zijn en
die nu nog even frisch en direct blijven aandoen als het beste werk van onzen te jong
gestorven Dupont. 't Zijn maar heel simpele gegevens: een ruige, krachtige stier, een
koe, enkele meestal armoedige gehavende beesten, staande in een kaal stuk land
onder een vlakke lucht. Hoe zuiver en forsch is 't alles gezien en gedaan!
Soms ook gaf hij er meer iets hartstochtelijks in. Er is van hem een groot wit paard
onder zwarte lucht, een plaat van werkelijk monumentale werking. Of de bekende
gravure der twee slanke paarden, het zwarte en het witte, dat den fijnen kop hinnikend
opbeurt. Hoe trilt daar een nerveuse bewogenheid uit! Maar de hartstocht is prachtig
bedwongen, klaar en rustig uitgedrukt. - Ook dit sujet bleef hem boeien. Hij schilderde
het, nagenoeg net eender.... maar 't werd maar een droog schilderijtje..
En het dramatische trok hem. Zoo heel zuiver en ontroerend in dat oude,
afgejakkerde paard dat met hangenden kop uitkijkt naar 't ellendig kadaver van zijn
lotgenoot. - O, er is meer in dezen eenzamen en schijnbaar zoo kaal-realistischen
schilder omgegaan dan men meestal wel vermoedt! Hij was een, die droomend het
leven doorleed, maar die uit karakter-sterke bescheidenheid liever eer wat minder
deed dan hij toch wist te kunnen en die niets schandelijker vond dan van het groote
nog maar den schijn te geven. Hij was een Hollander.....
Voor ons bizonder belangrijk is een gravure uit '52, het laatste jaar voor zijn dood,
voorstellend twee paarden in nagenoeg dezelfde mis-en-scène als de groote ‘Stier’.
En hoeveel losser en eenvoudiger en natuurlijker! 't Zijn maar leelijke knolletjes,
waarvan het eene ons dan nog zijn enorme scheef gezakte achterste toekeert.... En
wat 'n mooi ding werd 't toch! Er staat ook, evenals bij het Haagsche jeugd-werk,
een boom op afgebeeld, een afgeschilferde, half weg-rottende stam: maar hoeveel
kantiger en echter is alles! hoeveel raker en pittiger in dezelfde precizeering! - De
lage weivlakte ook zien we hier terug; en bijna al de ‘stoffeerende’ beestjes zijn
verdwenen.
Zoo ooit bewezen moest worden, dat een schamel onderwerp genoeg is om tot
een mooi kunstwerk aanleiding te geven, dan zouden we denken aan Potter's gravures
uit dezen tijd.
Bijna al die platen schijnen studies te zijn, studies en nog eens studies.... hij had
de ware kunstenaars-manie der studie. En 't magistrale werk, waarin al dit gezwoeg
tot een glorieuze volledigheid zou opgelost worden.... hij maakte het niet.
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Er blijft iets bedroevends bij 't beschouwen van een kunstenaar, die jong is gestorven.
Half raadselachtig, niet geheel bevredigend staat daar zijn werk.
Tegen het einde van Potter's korte leven,
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dat zoo koortsig van werkkracht geweest was, kwam er iets teers, iets droomerigs
bij hem tot uiting. Het was zoo sterk of stijlvol niet als in het beste gedeelte van zijn
jeugdwerk of als zijn gegraveerde teekeningen, maar in deze richting toch en wijder,
zachter.... Hij zag ook opeens de kleur van de dingen. Hij wist toen een avondlucht
te schilderen, purper-glanzend en rustig daaronder de fijne boomen en de huizen.
Het vee graast of staat te droomen in een gouden avond-damp en het vlug geschetst
figuurtje onderscheidt men van een man, die bezig is in de verte. - 't Was zoo heel
veel nog niet.... Maar kon het ook het schuchter begin zijn van iets bizonder moois?
de verwerkelijking van een diep verlangen als eindelijk loon na zooveel geduld en
ernst en trouwe waarachtigheid?
Eenzaam, streng, gezagvol blijft zijn eene groote meesterwerk, het schrale schilderij
der onbeholpenheid dat toch zoo verwonderlijk knap is en ons blijft boeien van
geslacht op geslacht.

Bekentenis
door Josef Cohen.
Met mijn eigen leed alleen
Zing ik bang mijn stille lied....
O! geen mensch, die me verstaat,
Zelfs mijn eigen moeder niet.
En het meisje, dat ik zei
't Vreemd geheim van mijn gedicht....
Heeft een kleed van ijdelheid,
En een glimlach op 't gezicht.
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Over tooneelinrichting
door P.H. van Moerkerken jr.
Het is merkwaardig om te zien, hoe in verschillende menschen en in verschillende
landstreken, ongeveer tegelijkertijd en, zoover wij weten kunnen, geheel onafhankelijk
van elkander, een zelfde streven naar zuivering der tooneel-decoratie en mise-en-scène
zich allengs is gaan openbaren. Een verschijnsel van gelijktijdigheid, dat zich trouwens
in alle perioden der geschiedenis, zoowel van kunst als van wetenschap, vertoond
heeft.
Wellicht is het een gevolg van de algemeene herleving der versierende kunsten,
van het ontwaken der liefde voor schoonheid in alle dingen van het opengaan der
oogen voor de disharmonie tusschen uiterlijken materieëlen vooruitgang eenerzijds
- electriciteitswerken, hygiëne, kortom levensgemak. alles wat men samenvat onder
het begrip ‘civilisatie’ - en anderzijds de jammerlijke, reeds sinds een eeuw de
menschheid ontsierende onverschilligheid voor een algemeen-bloeiend schoon, dat
zijn oorsprong zou nemen uit een dorst naar harmonie van innerlijk en uiterlijk leven,
gelijk er Grieken en Romeinen, Middeleeuwers en Humanisten bezielde, uit een
dorst dus naar ‘cultuur’.
De wanbegrippen over enscèneering, de smakeloosheid van mise-en-scène, welke
sinds tientallen van jaren het tooneel der zoogenaamde cultuur-volken beheerschten,
worden nu in sommige kunstenaarskringen meer en meer gevoeld. In München zijn
reeds voor enkele jaren pogingen in zuiverder richting gedaan; Gabriële d'Annunzio
scheen, blijkens een courantenbericht van een paar jaren geleden, zijne drama's binnen
een décor van gobelins of gebatikte stoffen te willen doen spelen; Antoine te Parijs
doet reeds iets dergelijks en vertoont thans, evenals bij ons Eduard Verkade, de
stukken van Shakespeare zonder verkortingen en oponthoud, door middel van een
praktisch en eenvoudig verwisselend décor. Welbekend is ook Georgette Leblanc's
opvoering van M a c b e t h , in Augustus 1909, binnen de muren van Maeterlinck's
woning, de abdij Saint-Wandrille, zonder eenige andere enscèneering dan de
architectuur zelve van het 13de eeuwsch gebouw.
Ik noem daar Eduard Verkade. Hij is het, die hier te lande in de praktijk zich van
valsche tradities heeft afgewend, niet steeds met even zuiveren uitslag, maar toch
met eerlijken wil en respectabele volharding. Wel hadden vele jaren vroeger André
Jolles en Antoon Molkenboer afzonderlijke pogingen gewaagd om andere elementen
in de dramatische vertooning te brengen; maar dit bleef bij een enkelen keer, terwijl
Verkade zijn streven doorzette en zich uit dilettantisme tot vakkundigen ernst wist
op te werken.
Behalve Verkade met zijne ‘Hagespelers’ geeft ook Willem Royaards met de N.V.
‘Het Tooneel’ nu-en-dan opvoeringen, welke afwijken van de gewone soort en waarop
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ik bij de hier volgende beschouwingen vanzelf nader zal terugkomen. Andere
tooneelgezelschappen kunnen buiten bespreking blijven, daar zij, hoewel met vaak
uitnemende
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speel-krachten werkend, wat enscèneering betreft steeds in den ouden sleur zijn
gebleven.
***

ROMEINSCH THEATER TE ORANGE.

Waartoe maakt men décors, waartoe tracht men een omgeving te scheppen voor
het dramatisch spel, een andere omgeving dan die, waarin wij ons dagelijks bewegen?
Immers, de menschen zijn niet altijd zoo veeleischend geweest! De Grieksche
theaterspelers hielden er geen stoffige zolders met geschilderde coulissen op na; zij
declameerden en acteerden voor een achtergrond van waarachtige architectuur, een
zuilenrij of wand die paleis of tempel kon verbeelden, al naar de behoefte was. Nu
waren trouwens de Grieksche drama's anders van bouw dan de hedendaagsche, en
waar de oude Grieken mee tevreden waren, dat behoeft volstrekt niet ook ons te
voldoen. Zij hadden evenmin spoorwegen en electrisch licht; maar dit kan voor ons
geen reden zijn, al die gerieflijke zaken nu te gaan afschaffen. Niemand zal dan ook
zoo dwaas zijn, een terugkeer tot oude vormen te wenschen; doch wel is het veler
bedoeling thans, van de zuivere en logische beginselen der oude cultuur-volken en
-tijdperken te leeren en, naar de behoeften en verlangens van eigen tijd, indien deze
eerst zelve gezuiverd zijn, een nieuw en zuiver, logisch en harmonisch geheel op te
bouwen van de dramatische vertooning, welke in hare hoogste uiting een ideëele
samenvatting is van vele kunsten: van bouwkunst door de ruimte waarbinnen zij
speelt; van beeldhouwkunst door de schoone standen, en van danskunst door de
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bekoorlijke bewegingen der spelers; van schilderkunst door de wisseling en harmonie
der kleuren; van muziek en litteratuur door den hier-en-daar begeleidenden zang en
door de beeldende kracht van het dichterwoord. - Dit alles wil niet beteekenen, dat
men nu maar een knap bouwmeester, een bekwaam beeldhouwer, een smaakvol
professeur-de-danse, een beroemd schilder, een talentvol componist en een geniaal
dichter heeft te inviteeren en dat men dan met dit uitgezocht gezelschap, onder leiding
van een imponeerend régisseur, een volmaakte dramatische vertooning zal krijgen.
Integendeel, dit zou enkel tot hopelooze verwarring en eindelooze kibbelpartijen
voeren. De bedoeling is slechts dat de cultiveerende kracht, het wezen en de bloei
dezer verschillende kunsten, in de uitvoerende spelers, maar allereerst in den leidenden
régisseur, werkend zal zijn als een tot leven wekkende bezieling.
Om nu nog eens even tot den ouden tijd terug te keeren: in de Romeinsche theaters
was het evenals in de Grieksche; en wanneer dan ook nu nog in den ouden
Romeinschen schouwburg te Orange classieke of pseudo-classieke stukken worden
opgevoerd, gebruikt men geen geschilderde moderne décors, maar slechts de
architectuur der theaterscène. (Zie afb.)
De vroege Middeleeuwers vertoonden hunne mysteriespelen op andere wijze. De
kerk zelve was de plaats der handeling, ‘bij den aanvang de ruimte voor het
priesterchoor, maar gedurende de handeling breidde het zich uit over het geheele
grondvlak der kerk; en het drama nam daardoor zelfs de toeschouwers als
deelnemenden in zich op. In de symboliek van het mysteriespel behield elk der groote
kerkdeelen de beteekenis die het ook in den kerkbouw had: het door een voorhang
afgesloten Priesterchoor is het oord der Hemelsche Gelukzaligheid, het schip dat des
wereldschen levens. De handeling strekt zich uit.... van Christus en de Hemelsche
Glorie tot de menschen en hun strijd met de boosheid’.
Aldus begint A.J. Derkinderen, naar vertrouwbare wetenschappelijke gegevens,
de beschrijving van het mysteriespel der tien Maagden*), waarvan hij op de fries
zijner tweede Bossche wand-schildering in acht tafereelen een afbeelding gaf, welke
geheel in den geest der middeleeuwsche vertooningen is. Een authentieke teekening
of prent van een middeleeuwsche, d.w.z. 12de of 13de'eeuwsche, drama-vertooning
is nog nooit ontdekt.
Zulk een vertooning had dus geen décor van noode; de spelenden, te dien tijde
priesters, bewogen zich op het koor of in het schip der kerk. Schoonheid zal er zeker
geweest zijn, daar de 19d'eeuwsche galanterie-winkel-aesthetiek toen nog niet bestond,
en toeschouwers, acteurs, spel en omgeving één harmonisch geheel vormden.
Aan deze primitieve, maar tegelijk zeer beeldende en levende wijze van spelen
deed mij Georgette Leblanc-Maeterlinck's M a c b e t h -opvoering denken, waarbij
de acteerenden evenmin op een afzonderlijke scène speelden, maar over den binnenhof
en door de zalen zich bewogen, langs het luttel getal toeschouwers heen. Hoeveel
indrukwekkends er echter in een dergelijke uitvoering wellicht moge zijn, voor de
praktijk onzer dagen is dit alles zonder levenskracht en het kan slechts als een schoone
zeldzame, maar onvruchtbare bloesem worden bewonderd. Consequent zijnde zou
men aldus een stuk van Ibsen of een schets van Mijnssen in zijn eigen moderne
woonkamers voor en met een paar vrienden kunnen vertoonen.
Eerst van veel later, uit de 16de eeuw, bestaan er enkele afbeeldingen van
mises-en-scène. Belangrijk is die van een fransch mysteriespel, dat in 1547 te
*) ‘Toelichting bij de Wandschildering’. Amst. 1896.
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Valenciennes werd gegeven†), daar de teekening duidelijk aanwijst, hoe, behalve
wellicht enkele ge-

†) Wie zich er voor interesseert, vindt hiervan een reproductie o.a. in Dr. Endepols, ‘Het
decoratief en de opvoering van het Middelnederlandsche drama’. Amst. v. Langenhuysen,
1903.
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FRAGMENT EENER DORPSKERMIS, TOEGESCHR. AAN P. BALTEN (RIJKSMUSEUM TE AMSTERDAM).
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schilderde schermen, er vooral veel tooneeltoestel van drie afmetingen gebruikt werd.
Curieus is voorts de afbeelding eener 16de eeuwsche marktvertooning, welke het
Rijksmuseum te Amsterdam bezit op de aan Peter Balten, uit P. Bruegel's school,
toegeschreven schilderij eener dorpskermis. (Zie afb. bl. 189). Het is de vertooning
der uit onze middelnederlandsche letterkunde bekende C l u y t e v a n
P l a y e r w a t e r en geeft het oogenblik weer, dat de man, die door zijn vrouw om
wonderwater was uitgezonden, door een hem bevrienden hoenderkoopman in diens
korf wordt thuisgebracht, en daar zijn vrouw met den pater aan den gedekten disch
betrapt. Men ziet, het tooneel is hoogst simpel; op het gordijn, dat toegang tot de
kleedkamer geeft, hangt een ruitvormig bord met het embleem van de een of andere
rederijkerskamer; om den hoek gluurt de souffleurrégisseur.
Een teekening uit 1560, van P. Bruegel, de ‘Matigheid’ voorstellend, geeft de
vertooning van een zinnespel, op een dergelijke marktstellage. En met welk een
afwezigheid van décor de Engelschen op het eind der 16de eeuw tevreden waren,
toont eene teekening uit 1596, in een handschrift op de Univ. Bibl. te Utrecht, het
intérieur van het ‘Swan’-theater te Londen afbeeldend. (Zie afb.).

HET SWAN-THEATER TE LONDEN IN

1596.

***
Hierboven stelde ik reeds de vraag: waartoe maakt men décors, waartoe tracht
men een omgeving te scheppen voor het dramatisch spel, anders dan die waarin wij
ons dagelijks bewegen?
Wij zagen dat dit niet in alle tijden noodig werd geacht. De verbeelding der
toeschouwers scheen in vroegere tijdperken zóó ontvlambaar en zóó sterk, dat de
woorden van het drama, de klucht of het mysteriespel, en de actie der uitvoerende
kunstenaars of dilettanten, reeds volstonden om de gedachten naar verschillende
streken te verplaatsen. De bescheiden locale aanduidingen van later tijd, als bij het
mysterie van 1547, dienden enkel om die sterke verbeelding nog een weinig te
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prikkelen; in haren eenvoudigen vorm bleven zij zuivere voor-stellingen, d.w.z. zij
trachtten niet na te bootsen, maar representeerden slechts, evenals later bij
Shakespeare's stukken in het Globe-theater een paar gekruiste zwaarden den veldslag
en een paar takken het bosch verbeeldden. Dit alles was zuiver, want het bleef in de
sfeer van het drama, dat immers ook geen nabootsing der werkelijkheid kan zijn,
maar altijd enkel gecondenseerde levens-essentie te zien en te hooren geeft, zelfs in
de meest naturalistische stukken. Daarom noem ik dergelijke, zoogenaamd primitieve,
enscèneering ‘zuiver’; zij wil niet iets anders voorwenden dan zij is; zij bedriegt de
toeschouwers niet.
Maar weeldezin, zucht tot nabootsing en ten slotte de romantische trek naar het
verledene, naar het groote en schoone, dat wij zelf niet meer bezitten, deden andere
eischen

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 21

191
stellen; de menschen voelden, dat zij in eigen omgeving veel schoonheid misten,
welke toch als omgeving voor het dramatisch spel noodig was, vooral natuurlijk als
dit in vroeger eeuwen speelde, en zij zochten naar een geschikt surrogaat. Zij
begrepen, dat een heldendrama niet zoo maar in hun 17de, 18de en 19 d'eeuwsche
schouwburgen of paleiszalen vertoond kon worden en zij vonden het goedkoopst en
gemakkelijkst surrogaat in de geschilderde coulissen.
Moeten wij nu echter al deze fraaie zaken ten vure doemen: al die zoo echt
natuurlijk geschilderde berglandschappen en watervallen, die bosschen en rotsen en
wolken van linnen, die keurige op doek gemaalde schoorsteenen en salonspiegels?
Wil deze revolutie in het tooneel-uiterlijk het plezier van menig burgerhuisgezin
bederven, door het niet meer te vergasten op die enorme schilder-tafereelen?
Ja, dit is helaas de bedoeling! En te gemakkelijker kan thans de kunst van het
tooneel zich van alle ontaarding vrij maken, nu de bioscooptheaters er toch zijn, om
de groote ongeneeslijke massa der uitgaanders tot zich te lokken. Maar voor de
serieuze schouwburgbezoekers moet er een grondige zuivering van smaak plaats
hebben. Ik zou zelfs wenschen dat de commissie, die onlangs een tentoonstelling
tegen smaakmisleiding inrichtte, ook een staaltje der hedendaagsche mise-en-scène
gegeven had. De dwaasheid dezer laatste schijnt echter niet gemakkelijk te bevatten,
hoewel zij uit dezelfde diepmaatschappelijke oorzaken voortkomt als de liefhebberij
in gruwzame industrie-artikelen, waartegen genoemde expositie poogde te
waarschuwen.
***
Het komt mij hier gepast voor, een enkel woord te zeggen over de zucht tot
nabootsing, die ik reeds zooeven noemde.
Aan het uiterlijk der dingen een anderen, en liefst weelderiger schijn te geven dan
logischerwijze uit het innerlijk wezen voortkomt, dit blijkt steeds in het menschdom
een aangeboren trek, welke vooral met het toenemen van welvaart, het opstreven
naar hoogere maatschappelijke sfeer schijnt samen te gaan. Alle surrogaten en
namaaksels hebben hier hun ontstaan aan te danken, van de glazen edelsteenen af
tot den met tegels beschilderden kolenemmer toe. En ook het bedrieglijk nabootsen
der natuur is al een oude liefhebberij, als men zich maar eens die beide schilders uit
de oudheid herinnert, waar wij al op de bewaarschool van hoorden: de een zóó heerlijk
vruchten schilderend, dat de vogels er op afvlogen, de ander met het zoo natuurlijk
geschilderde gordijn. Maar het zonderlingst openbaart zich deze neiging in de
wassenbeeldentheaters. Wat hebben de boerinnen niet een pret, als zij in het
Panopticum gemoedelijk den politie-agent toespreken en dan opeens bemerken, dat
het een pop is! Ongetwijfeld, het ongeoefend oog van kinderen en simpele
volwassenen wordt door dergelijke lugubere figuren nog misleid. En zij vinden het
dan mooi, omdat het zoo echt schijnt.
Zet nu, in gedachten, zulk een pop, die het uiterlijk des levens ‘zoo echt’ heet na
te bootsen - en dan vooral een exemplaar, dat door een handig werkman is
vervaardigd, - naast een grieksch beeld, desnoods naast de Venus van Milo, welke
aan ieder, al is 't maar van prentjes of afgietsels, bekend is. Hoe komt het nu, dat
zelfs tamelijk onnoozele lieden beseffen, in het grieksche beeld een kunstwerk en in
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de wassen pop een, overigens door hen geprefereerde, aardigheid voor zich te zien?
Het komt doordat het beeld bezield is en de gekleurde en echtaangekleede pop
zielloos. En dit voelt een ieder. Het ongekleurde marmeren beeld leeft een eigen
leven, het is geen nabootsing der natuur, maar een natuur op zich zelve, een wereld
afzonderlijk. De wassen pop tracht te concurreeren met de natuur, en zelfs een kind
en een onnoozele bemerken, na de eerste verwondering, de onvolkomenheid dier
concurrentie; maar de geculti-
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veerde mensch zal zich met medelijden of walging afwenden, ziende dat elke poging
tot nabootsing hopeloos is en dat een eigen bezieling aan de pop ontbreekt.
Velen nu die wel degelijk het verschil gevoelen en begrijpen tusschen hun eigen
hoog genot bij het zien van het grieksche beeld en het minderwaardig plezier der
boerin bij de wassen poppen, velen kunnen, naar mij meermalen is gebleken, niet
inzien dat ditzelfde verschil zich ook voordoet bij twee geheel uiteenloopende
beginselen van tooneel-inrichting: namelijk tusschen het stelsel der representatieve
décors, 't zij in voorwerpen van drie afmetingen, 't zij in vlakke symbolische
ornamentale figuren, en het tot heden gevolgde stelsel der vlakke naturalistisch en
perspectivisch beschilderde coulissen.
Op gevaar af van door sommigen voor een beminnaar van ‘Prinzipien-reiterei’ te
worden aangezien, moet ik hier nog wel even over deze beginsel-kwestie spreken,
welke ik reeds aanroerde in een korte notitie voor ‘Noord en Zuid’ van Nov. 1901,
over een Esmoreit-vertooning door Rotterdamsche onderwijzers, en in een paar
artikelen, in ‘De XXste Eeuw’ (1907) en ‘Van Onzen Tijd’ (Apr. 1909). Wat men
evenwel zelf intuïtief heeft begrepen, moet wel eens aan anderen door beredeneering
worden duidelijk gemaakt en soms tot vervelens toe, zoowel van den uitlegger als
van sommige hardhuidige toehoorders of lezers.
Op het tooneel, gelijk het tegenwoordig is, ziet men menschen, stoelen, tafels,
enkele versieringsvoorwerpen, kasten, boeken, tronen, etc. Deze menschen en deze
voorwerpen hebben drie afmetingen, zijn dus, om in de termen der mathematici te
spreken, drie-dimensionaal. De ruimte rondom die menschen en voorwerpen wordt
echter afgesloten door geschilderde schermen of doeken, welke betimmeringen,
beeldhouwwerken, balken, overgordijnen, spiegels, pendules, boschlaantjes,
berglandschappen, rotsachtige vijvers etc. voorstellen. Deze dingen zijn dus alle op
een vlak afgebeeld, hebben dus niet drie afmetingen, maar zijn twee-dimensionaal
(hier niet in mathematischen zin op te vatten).
Voor het oog van den toeschouwer moeten nu de spelende personnages met de
voorwerpen die werkelijk drie afmetingen hebben en met de geschilderde dingen die
dit door hun perspectivische schildering slechts voorwenden, één behoorlijk geheel
vormen, en dat wel bij eene tooneel-belichting, die van vóór-beneden (voetlicht) en
van boven (uit de z.g. hersen) komt.
Terwijl dus de bewegende personen en de drie-dimensionale voorwerpen hun
eigen natuurlijke schaduw- en lichtzijde vertoonen, zullen de geschilderde boomen,
torens, spiegels etc. geschilderd licht en schaduw hebben, wat bij wisseling van
belichting tot de meest dwaze en valsche resultaten leidt. Slechts bij uitzondering
schijnen acteurs zelven dit te beseffen, daar zij, spelend, er niets van merken en als
zij in de zaal zitten hun aandacht meestal alleen aan het spel der collega's wijden.
De misplaatste nabootsingszucht is van dit alles de schuld. Door deze, in
allereersten grond, misleid, raadpleegden de régisseurs en directies, om aan eigen
wenschen en de begeerten van het publiek te voldoen, kunstenaars die - het zij gezegd
in volkomen eerbied voor hun groote talenten en genie - bij tooneelzaken liefst op
een afstand moeten blijven, namelijk de naturalistische schilders. Dit geschiedde al
een paar eeuwen geleden, en het is thans nog evenzoo. Buitengewone dingen kunnen
ongetwijfeld aldus ontstaan. Maar slechts voor momenten, niet voor den duur der
steeds wisselende verhoudingen op het tooneel. Want de naturalistische schilders ik noem hen zoo ter onderscheiding van de zuiver gestyleerd decoratief werkenden

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 21

- zijn de kunstenaars van het oogenblik, de kunstenaars die de visie bezitten van één
enkel punt in de ruimte uit. Indien zij de régie in handen hebben, zorgen zij, wanneer
het gordijn opgaat of openschuift, een ‘schilderij’ voor de oogen der toeschouwers
te
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plaatsen; d.w.z. de kostuums stemmen in toon en kleur verwonderlijk wel bij de
geschilderde doeken van zij-coulissen en achtergrond; zij lossen er zich schier in op.
De spelers, op dat ééne moment nog niet in actie, schijnen deelen der schildering,
of, omgekeerd de schildering schijnt door haar perspectivisch gezichtsbedrog een
levende werkelijke omgeving van de spelers.

VERKADE'S DÉCOR VOOR ‘ROMEO EN JULIA’.

Dit alles is fraai voor een enkel oogenblik. Maar de illusie, waar het publiek zich
zoo gaarne met een zucht van bewondering aan overgeeft, verdwijnt met éénen slag
zoodra de acteurs zich gaan bewegen. De schifting tusschen het platte vlak en de
drie-dimensionale spelers heeft dan plaats; men ziet een groote schilderij in de verte,
eenige kleinere staan op zij, en daarvoor loopen en gebaren menschen, die nog
voortdurend in de oogen der toeschouwers ééne schoonheid en harmonie met die
groote schilderstukken moeten zijn. Dit is echter onmogelijk, even onmogelijk als
de onderstelling dat de knapste acteur, gekleed in 17d'eeuwsch schutters-gewaad en
staande voor de Nachtwacht, ooit, onder welke belichting ook, één schoonheidsgeheel
met de schilderij zou vormen.
Van dit foutieve streven om de naturalistische schilderkunst - kunst van het platte
vlak - met de tooneelkunst - kunst der ruimte, en als zoodanig zeer zeker verwant
aan de beeldhouwkunst - tot één geheel te maken voor het oog, van dit minstens drie
eeuwen oude streven liggen de voorbeelden maar voor 't grijpen. Ik wil echter niet
spreken van de jaarlijksche Kloris-en-Roosje enscèneering of al wat geproduceerd
wordt door gezelschappen, die nu eenmaal tevreden zijn in hun sleur. De fouten en
onzekerheden zijn alleen belangrijk ter constateering bij

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 21

194
wie een ernstig streven naar verheffing en principiëele zuivering toonen.
***
Eerst met de ‘Zomerspelen’ van 1907, door Royaards en Verkade toenmaals
eendrachtig ondernomen, kwam het begin eener nieuwe strooming in régie en
enscèneering. Met een wel wat heel simpel, maar toch zuiver en welsprekend décor,
door Verkade ontworpen, werd E l c k e r l i j c voor het eerst vertoond. Er was geen
sprake van bedrieglijk nabootsen; slechts een aanduiden van 't allernoodzakelijkste
voor het zinvolle spel. De inrichting der omgeving voor L a n s e l o e t v a n
D e n e m e r k e n gaf echter een geheel ander principe te zien. Verkade wilde de
gebaren met opzet houden ‘in het platte vlak’. Hij duidde dit zelf aldus aan in een
voordracht op het Taal- en Letterkundig Congres van Aug. 1908 te Leiden. En in de
praktijk toonde hij later nog klaarder deze bedoeling, bij hernieuwde, nu van Royaards
gescheiden, opvoeringen van L a n s e l o e t . Hij gebruikte décors, eenigszins in de
stemmige effenheid van Puvis de Chavannes' wandschilderingen: een vaag verschiet
van bosschen met een stille wolkenbank, als achterdoek; een opengewerkt
boomscherm, eveneens vlak en rustig, meer naar voren; hier achter en tusschen-door
bewogen zich dan de spelers.
Het eenige verschil nu tusschen hetgeen Verkade in deze
L a n s e l o e t -enscèneering gaf en de ouderwetsche naturalistische décors, is de
meerdere rust, het neigen tot het decoratieve en gestyleerde. Maar het bleef te
weifelend, te halfslachtig; het bleef disharmonisch door de onbindbare samenvoeging
van de drie-dimensionale acteerkunst en de twee-dimensionale schilderkunst. En
zelfs was de fout door het vlak-gehouden schilderwerk hier des te duidelijker
zichtbaar.
Sinds dien heeft Verkade vele stukken van ouderen en nieuweren tijd gespeeld,
maar nimmer in een enscèneering van vast-uitgesprokene overtuiging en volkomen
logischen bouw. Steeds echter getuigde zijn werk van aangename distinctie; bij
H a m l e t en de R i v a l e n bewees het décor vaak op smaakvolle wijze, hoeveel van
het overtollige der gewone tooneel-inrichting gemist kan worden, hoe stemmend en
indruk-versterkend het eenvoudige, niet-naturalistische, maar slechts aanduidende
décor is. Bovendien had hij bij H a m l e t en bij sommige tafereelen van Sheridan's
blijspel het uitnemende voorbeeld der 16de en 17 d'eeuwsche régisseurs gevolgd en
het tooneel door terzijde schuivende gordijnen in voor- en achter-scène verdeeld.
Toen echter kwam hij, in Januari van dit jaar, met een derde tragedie van
Shakespeare voor het voetlicht: R o m e o en J u l i a . En hier had hij op alle
onzekerheid en vaagheid van overtuiging gezegevierd. Een vast décor omgaf de
handelingen op het tooneel; kleine toevoegingen, nu-en-dan, duidden verandering
van plaats aan: een muur, een hek, neerhangende klimop, een altaar, een bed. Maar
de groote décors bleven staan: een poort in 't midden, doorzicht gevende naar het
derde plan, dat door een fraai en rustig beschilderd achterdoek was afgesloten; een
kleinere poort rechts, waar een balustrade, een hek, een altaar kon geplaatst worden;
links een portiek, onder vier kolommen welke het balcon droegen. De kolommen
waren nu geen platte, met schaduwen beschilderde planken of lappen, maar zij hadden
drie afmetingen en vormden dus eene eenheid met de spelende personnages. Eindelijk,
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aan de beide zijden van het ondiepe, vaak door effen gordijnen afgesloten voorplan,
kleine poortjes. (Zie afb. bl. 193). Het deed er niets toe, dat de heer Verkade op het
achterscherm en boven de genoemde poorten nog balustrades had laten schilderen;
deze waren zuiver decoratief, niet van naturalistisch licht en schaduw voorzien, en
zij werkten niet mede in het spel. Van zijn vroegere opvatting, om ‘in het platte vlak’
te spelen, had de heer Verkade hier blijkbaar afgezien,
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niet, naar ik wil hopen, omdat zulks in d i t drama minder zou passen, maar omdat
hij heeft begrepen hoe het dramatisch spel in zijn wezen en zijn vormen eene k u n s t
d e r r u i m t e is.
Dat deze mise-en-scène niet alleen op logische en aesthetische gronden de eenig
verdedigbare is, doch ook om praktische redenen boven het oude gehaspel met telkens
verwisselende naturalistische décors is te verkiezen, heeft de heer Verkade thans
voor een talrijk en bewonderend publiek kunnen toonen. Het was verheugend te zien,
hoe schoon de handeling: dans en gebaar, dialoog en kleurenspel van gewaden met
deze ensceneering harmonieerden.

DÉCOR VOOR ‘LIEFDE IS GEEN SPEELGOED’.

***
Op kostbaarder wijze heeft Willem Royaards in de laatste jaren verscheidene
belangrijke stukken ten tooneele gebracht: L i e f d e i s g e e n s p e e l g o e d , van
De Musset; D e v r o o l i j k e v r o u w t j e s v a n W i n d s o r , van Shakespeare;
D e b a r b i e r v a n S e v i l l a , van Beaumarchais; A d a m i n B a l l i n g s c h a p
en L u c i f e r , van Vondel. Ik noem slechts deze onder de vele, die Royaards gaf,
daar zij een bijzondere mise-en-scène gaven of hadden kunnen geven. De stukken
van moderne Duitsche en Engelsche auteurs bieden daartoe minder gelegenheid; zij
kunnen, spelend in een hedendaagsch milieu, met meer of minder gezond verstand
en smaak geënscèneerd worden, maar schenken niet de eigenaardige regie-problemen
van bovengenoemde drama's.
Laat ik met een beschouwing van het eerste dier spelen beginnen. Deze
gedramatiseerde ‘proverbe’ van Alfred de Musset werd in zijn tijd onvertoonbaar
verklaard; 's dichters broeder maakte er een tooneelbewerking van, welke sedert bij
velen voor het ware drama doorging en, in vertaling, ook door Royaards verscheidene
jaren geleden werd gespeeld, maar thans te rechter tijd voor een overzetting naar het
oorspronkelijke stuk van den dichter is ter zijde gelegd. Hier deden zich echter
moeilijkheden voor welke aan de ouderwetsche regie met hare
naturalistisch-geschilderde décors onoverkomelijk toeschenen. De somtijds zeer
korte tooneeltjes spelen achtereenvolgens op een pleintje voor het kasteel, in den
salon van den baron, opnieuw voor het kasteel, in een zaal, een tuin, de eetzaal, op
een veldje voor een boerenhuis, etc. etc., in 't geheel ± 16 verschillende scènes. Nu
zou de oude regie bij elk van deze een verschillend décor eischen; zij zou het pleintje
voorstellen door een achterdoek met geschilderd kasteel, door zijschermen met
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geschilderde boomen, beelden, fonteinen; de zaal, de salon, de tuin, het boerenhuis,
alles zou naturalistisch-precies moeten worden aangeduid, en tengevolge daarvan
zou de aandacht van den toeschouwer zich door allerlei nietige bijkomstigheden laten
afleiden. Zeer terecht keurde Verkade, in zijne reeds boven vermelde Leidsche
voordracht, het in eenen régisseur af, dat hij het vuur in den haard eener visschershut
bij het opengaan der deur telkens deed opflikkeren. Dergelijke vernuftigheden dragen
tot de stemming niets
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bij en kunnen bovendien onmogelijk altemaal door de toeschouwers opgemerkt
worden.
Op het tooneel van den Heer Royaards was geen spoor van naturalistisch
perspectivisch schilderwerk aanwezig. (Zie afb. bl. 195). Het boven aangeduide
beginsel eener driedimensionale enscèneering werd hier consequent doorgevoerd.
Geen geschilderde boomen verplaatsten den toeschouwer in het park; slechts een
paar geschoren boompjes, in bakken; daaronder eenvoudige witte banken. De groene
gordijnen van den achtergrond gaven, openschuivend, het gezicht in een vertrek, een
enkele maal ook in een voortzetting van het park, met kleinen vijver en bron. Was
het achtertooneel kamer, dan bevonden zich daar slechts de voor het spel
noodzakelijke requisieten; geen geschilderde gordijnen, spiegels, ornamenten en
dergelijke dingen. Met de personen, in de sierlijke kleedij van het laatste kwart der
18de eeuw, vormde de scènerie één logisch geheel.

MISE-EN-SCÈNE VAN ‘LUCIFER’.

Noch De Musset's fijn dramaatje, noch de ietwat ongewone mise-en-scène
vermochten toenmaals (voorjaar 1909) publiek en pers-critiek te behagen. De N.V.
‘Het Tooneel’ gaf de andere, hierboven genoemde stukken in het traditionneel
naturalistisch décor, met geschilderde vergezichten en intérieurs. A d a m i n
B a l l i n g s c h a p prijkte zelfs met een weidsch schilderstuk, den hof van Eden
voorstellend met bergen, wouden en stroomen, op zich zelf verdienstelijk werk, gelijk
trouwens ook bij de blijspelen van Shakespeare en Beaumarchais 't geval was, maar
afleidend van het eigenlijke tooneelspel, aan de steeds met fijnen smaak gekozen
kostuum-kleuren afbreuk doende en
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voortdurend in disharmonie met de levende en bewegende spelers. (Zie afb.).

DÉCOR VAN P.C. DE MOOR VOOR ADAM IN BALLINGSCHAP.

Voor L u c i f e r evenwel koos de heer Royaards zich den decoratieven kunstenaar
R.N. Roland Holst tot raadsman en helper. Tot welk een grootsch en hecht geheel
deze voorstelling werd, is den lezers van dit Tijdschrift reeds bekend. (Zie afb.). De
beginsel-zuiverheid hierbij trof te meer, daar de Heer Roland Holst kort te voren, bij
het schilderen eener omgeving voor het mythische muziek-drama M a r s y a s , zich
op aller-wonderlijkste wijze in een zesderangs naturalistisch décor vergeten had. Of
de stevigheid dezer Lucifer-enscèneering echter aan ware overtuiging of slechts aan
een modieuze gril te danken was, zal de toekomst moeten leeren. Ongetwijfeld had
de Heer Holst voor het ontwerpen ervan aan de composities der oude schilders
gedacht, een uitnemende school waar goede leiding te vinden is.
En wel voornamelijk, dunkt mij, is die leiding voor den naar hervorming strevenden
régisseur te vinden in de bestudeering van Giotto's werken. Geen der oude schilders
heeft in zoo sterke mate de actie, het dramatische samenspel, in zijne figuren
uitgedrukt als deze machtige kunstenaar. Voor de drapeering der kostuums, voor de
groepeering der personnages, voor de enscèneering, voor de gebaren, in elk opzicht
is de 14 d'eeuwer een waardig leermeester voor wie in onzen tijd de dramatische
kunst te zuiveren tracht. Maar men wil tegenwoordig wel eens al te ‘oorspronkelijk’
zijn, alsof een nieuwe kunst zoo maar in een plotselinge lyrische intuïtieve vlaag den
een-of-ander komt aanwaaien, alsof alle groote stijlen niet opgroeiden uit vroegere
vormen, na nauwgezette, hoewel ook door intuïtie geleide studie.... Zelfs voor de
mise-en-scène van een modern binnenkamer-spel is de kennis en het begrip der oude
kunst volstrekt niet
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overbodig. Mijne opmerkingen gelden echter voornamelijk de vertooning van het
klassieke, het romantische, het symbolische en allegorische drama, in 't kort: van het
niet-hedendaagsch-naturalistische.
Indien men een tafereel van Giotto beschouwt, gevoelt men wel dat de dramatische
vertooningen van dien tijd op de compositie van 's kunstenaars wandschilderingen
van buitengewonen invloed zijn geweest. Het volkomen gemis aan eenig streven
naar preciese nabootsing van gebouwen, boomen, bergen etc., de slechts summiere
aanduiding hiervan, komt geheel overeen met het weinige wat ons van de enscèneering
op het eind der Middeleeuwen bekend is, in casu het Fransche mysteriespel van 1547.
Op tafereelen van Christus' geboorte en de aanbidding der drie Koningen is door
Giotto het huisje slechts aangeduid door een op vier palen rustend dak; bij de
voorstelling van Simeon in den tempel zijn de zuilen en gewelven van het gebouw
wederom slechts aanduiding, missend elke poging tot getrouwe weergave der
werkelijkheid; de actie, de krachtige taal der gebaren blijft steeds hoofdzaak. En dit
juist geeft het geweldig-dramatische aan Giotto's composities. Ik noemde slechts een
paar voorbeelden; maar op al zijne fresco's zal men ditzelfde karakter terugvinden.
Een régisseur echter, die een dergelijk eenvoudig aangeduid huisje of kerkgebouw
op het tooneel zou willen nabootsen door platte geschilderde schermen, zou weer in
dezelfde fout vervallen als de gewone naturalistische tooneel-décorateurs. Wij zouden
weer het onharmonische mengsel der drie-dimensionale spelers en der
twee-dimensionale décors te zien krijgen. Maar juist voor de eenvoudige aanduiding
is nu een drie-dimensionale enscèneering gemakkelijk op te bouwen. En tot welk
een harmonisch geheel dit leidt, heeft de belangstellende theater-bezoeker aan den
tempelbouw van het Lucifer-décor en het balcon bij Verkade's Romeo-décor kunnen
ervaren.
Nu wil ik echter niet beweren, dat deze drie-dimensionale enscèneering de eenig
logische en mogelijke is. Mits alle streven naar nabootsing verre blijve, zou ook een
streng ornamentaal schilder-, borduur- of gobelinwerk als décor kunnen dienen. Men
stelle zich slechts voor, hoe schoon een tapijt met sierlijk geweven boomen, den
achtergrond der scène bekleedend, een bosch zou verbeelden; met den vlakken fond
van zulk een aanduidend tafereel zouden de personages zeker evenzeer tot
harmonische schoonheid kunnen worden als met de representeerende enscèneering
van drie afmetingen. En met dergelijke gobelins, verschillende omgevingen
aanduidend, ware het reizen en trekken voor de tooneelgezelschappen ongetwijfeld
veel gerieflijker gemaakt.
Het spreekt vanzelf, dat met de consequentste navolging der zuiverste
enscèneeringsbeginselen door den meest aesthetischen régisseur een voortreffelijke
dramatische vertooning niet kan worden bereikt, indien de kern van die vertooning,
dat is het drama, de handeling zelve, het levende spel, niet van eenige beteekenis zij.
Ten slotte is en blijft dat spel van gebaren en stem, de kunst van het beeldende
acteeren, de hoofdzaak in het theater. Maar wie het goed meent met de harmonische
ontwikkeling dier kunst in onzen tijd, die mag niet blind zijn voor de hinderlijke en
dwaze leelijkheid welke haar tot voor weinige jaren onoogelijk en ongenietbaar
maakten; die moet ook elke poging steunen, om eenmaal een waardig en schoon
ensemble te bereiken.
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Impasse
door Annie Salomons.
Schichtig had ze de juffrouw in den winkel even gegroet, stommelde nu haastig de
donkere trap op. Angst klopte in haar keel, telkens weer, dat iemand haar juist het
huis zou zien ingaan, - dat er gepraat zou worden; ach, immers tòch niet: 't was toch
haar zwager, zouden de menschen zeggen; - maar zelf moest ze dan anders doen,
rustiger, fierder, niet insluipen als een dief, die vreest voor ontdekking. Haar eigen
houding was van zooveel gewicht; zou ze vroeger hebben kunnen gelooven, dat ze
zoo logisch, zoo van-zelf sprekend, zoo van uur tot uur en bijna zonder nadenken,
zonder dwang zou leeren veinzen, leidend haar dubbel-leven zonder aarzeling, zonder
wroeging en, bijna, zonder pijn? Ja, als 't moèst; als je liefhad..
Op het donkere, stille portaal, waar een klein-brandend gas-vlindertje 'n
troosteloozen schemer-schijn wierp, trok ze zacht en behoedzaam haar overschoenen
uit, knoopte los den druipenden regenmantel. Hij moest haar niet nu al hooren; ze
voelde zich zoo onbehaaglijk in dat natte goed; en terwijl ze de jas aan den kapstok
uithing, voorzichtig eerst verhangend zijn hoed en handschoenen, dacht ze weer
even: wat triest toch, hier zoo alleen te wonen, in zoo'n donker bovenhuis, als je 't
zoo anders gekend hebt.... Wat triest toch, nu thuis te komen van je werk in zoo'n
donker gangetje, in een leege kamer; zoo eenzaam, alsof je nog student was; - maar
zonder de vrijheid; zonder vrijheid....
Even, voor 't kleine spiegeltje van den borstelhanger, streek ze haar mat-blond
haar glad, onder den fluweelen hoofdband, monsterde kritisch haar smal, bleek
gezichtje, dat alleen te leven scheen in de donkere oogen, die weemoedig en wat
extatisch waren; - dan, met 'n blij zich-op-richten, keerde ze naar de deur, tikte vier
korte tikjes, met den nadruk op 't laatste: ‘het Schicksalmotief’, dacht ze met een
glimlach; maar hij had haar hand niet herkend, riep wat gemelijk: ‘Ja’, en pas haar
schuchter binnenkomen deed hem opzien, ópspringen, blij-verbaasd.
‘Lize’, zei hij, zacht en innig, terwijl hij haastig haar handen nam, en ze kuste.
‘Wat een verrassing! Ik zat zoo te suffen.... Mijn meisje’, en glimlachend streek hij
over haar oogen, speelde even, belangstellend, met het nieuwe dasje, dat ze droeg,
draaide aan haar ringen, legde z'n arm om haar schouders, en trok haar dan, met
eerbiedige teederheid, naar zich toe. Haar oogen straalden; bijna plechtig bood ze
hem haar strakken, langverbeten meisjesmond. Dan zag ze niet langer; met 'n kort
zuchtje van voldaanheid liet ze haar oogleden vallen, en bleef in z'n armen, zonder
een beweging, willoos en loom als in een droom. Dát was altijd haar heerlijkste
oogenblik: als ze pas weer bij elkaar waren; z'n rustelooze, zoekende vreugde eerst,
bij de onverwachtsche verrassing; de schuchterheid, waarmee hij haar naderde, alsof
hij telkens weer opnieuw haar veroveren moest; en eindelijk 't oogenblik, dat hun
lippen elkaar vonden, éven een zoekend elkaar beroeren en dan samensluitend in
alles-prijs-gevende zekerheid....
Ze had gewankeld, en hij wilde haar meetrekken naar de sofa; maar zij, in
verwarring zich afwendend, vond op het buffet allerlei dingen te schikken, en toen
hij haar naderde, weerde ze zacht-lachend hem af.
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‘Even, Hans. Je juffrouw heeft alles weer door elkaar gerommeld. Hè, heb je nu
nóg kersen? 't Lijken wel krieken zoo zwart; en die leverworst ziet er ook verdacht
uit; bepaald niet van 'n goeie winkel.
Hij kuste haar hals: ‘Toe nou, lieveling, wat geeft het? Je bent er maar zoo kort....
Laat die huishoudelijke zaken nu maar rusten....’ En terwijl hij haar zoo beredderen
zag, even opentrekkend de laden om z'n zilver en z'n servetgoed te inspecteeren, zijn
glazen critisch ophoudend tegen 't licht, om te kijken, of ze wel helder waren, ging
opeens de gedachte door zijn hoofd, dat ze
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nu weer deed net als vroeger, toen hij haar altijd beschouwde als een stil, toegewijd,
een beetje devoot meisje, dat thuis voor iedereen lief en behulpzaam en hartelijk was,
maar dat niet veel persoonlijk gevoelsleven of persoonlijke charme had.
Overschaduwd, overschitterd was ze door haar bloeiend, levendig, ongedurig,
nukkig jonger zusje, die eigenlijk nooit lief, nooit echt hartelijk of rustig-vertrouwelijk,
maar altijd onbeschrijfelijk bekoorlijk en fascineerend was geweest, met haar
beweeglijk, telkens weer nieuw gezicht met de onrustige, flikkerende oogen, en den
verachtenden, smachtenden mond.... Hij had haar aanbeden, hij had haar getrouwd;
en hatend aanbiddend had hij drie vreeselijke jaren met haar samen geleefd; geplaagd,
veronachtzaamd, geliefkoosd en verstooten; tot haar altijd opgezweepte onvoldaanheid
was geëindigd in een zenuwziekte, die haar van tot-wanhoop-drijvend verleidelijk beklagenswaardig-afstootelijk hadgemaakt. Hij kón haar nu bijna niet aanzien; geen
redeneering overwon zijn walg. Als alles ééns goed tusschen hen was geweest, - hoe
eindeloos teer zou zijn mededoogen, hoe sterk en moedig zijn geduld zijn gebleven;
hoe zou hij haar hebben willen troosten in haar vereenzaming, en al 't afzichtelijke
van haar willooze zenuwaanvallen hebben genegeerd in z'n liefde.
Maar de lange marteling van zijn huwelijk had hem verbitterd. Hij wrokte, dat die
onrust, die hem eerst zoo bekoorlijk en toen zoo daemonisch had toegeleken, niets
bleek te zijn dan zieke wil, ziek zielsleven. Het verzachtte hem niet, het weten, dat
zij eigenlijk geen schuld had. Hoonend brandde hem 't gevoel van belachelijkheid,
dat hem jaren had geboeid en verbaasd en rampzalig gemaakt, wat hij met z'n wil
had moeten beheerschen; waar hij in elk geval bóven had moeten staan, zooals de
gezonde staat boven de zieke.
In het vereenzaamde huis, waar hij niets dan schrille herinneringen vond, had hij
niet willen blijven, en, als een jonggezel, was hij getrokken op kamers, een eindje
buiten de eigenlijke stad, waar hij rustig zou kunnen wandelen en werken. Als een
jonggezel,.... maar met telkens er tusschen door de ellendige bezoeken aan dat wrak
van een mensch, wrak van een vrouw, die daar ergens in een gevangenis van
welwillende maar bijna hopelooze zorgvuldigheid, haar jammerlijk leven uittreurde;
als een jonggezel, maar zonder toekomst, zonder verwachting, met zelfs geen enkele
lieve herinnering. ‘Een sterk gestel’, zeiden de doctoren; en: ‘onmógelijk is 't niet,
dat er beterschap komt’.
Hoe zou hij hopen? Hij leefde in kluisters, hoe irreëel ook. Hij wàs gebonden, al
was 't maar door een papiertje, door een schijn, door 'n formule. Toen was 't zusje
weer in zijn leven gekomen, 't zusje met haar smalle, bleeke gezicht van devoot
nonnetje, en haar extatische oogendonkerten. Zij was de oudste, maar ze leek veel
jonger, omdat ze zoo tenger was, en zoo stil-verwachtend keek altijd. Ze was zacht
en pretentieloos om hem heen geweest, terwijl zijn heele huishouden werd
opgebroken; in den chaos van schrijnende herinneringen had zij bescheiden maar
moedig rondgetast en orde gebracht. Hij had de weldaad gevoeld van haar
bedachtzame zorgen, hij was haar dankbaar geweest, omdat ze in alles zoo anders
was dan haar zuster; zoo vredig, zoo volhardend, zoo altijd gelijk; en als ze soms
gebruikte dezelfde woorden, familiegewoontetjes, die hem altijd vreemd waren
gebleven, dan klonken ze toch heel anders, en wondden hem niet. Ze wekte geen
verlangen in hem, hij dacht aan geen liefde; hij was moe en gebroken; bij háár vond
hij troost. Als hij zat te schrijven, en ze moest hem storen, had ze de gewoonte stil
achter hem te komen staan, en even haar hand op z'n schouder te leggen. En hij wende
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er aan dan z'n hoofd achterover te leunen tegen haar zachte arm; zóó te luisteren naar
haar bezwaren, raad te geven, wat ze moest doen. Ze had 't altijd koud, teer, mager
meisje, en als ze boven op den zolder in oude kisten had gerommeld en verkleumd
beneden kwam, warmde hij
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haar kleine handjes in zijn groote, sterke, gezonde handen; en hij vond 't prettig, als
ze dan 'n beetje naar hem toeboog, rustig doorpratend met haar lieve, eentonige stem.
Maar meestal was zij 't toch, die gáf, die zorgde, voor hem, groote, forsche kerel,
met die wijde, àlwijze moederlijkheid, die de kern van haar wezen was. Als ze 's
avonds nog wat aan zijn goed had geredderd, en bij hem kwam voor de kus van
broer-en-zuster, die ze met elkaar gewisseld hadden al de jaren door, dan kon ze in
die ergste, eerste dagen z'n hoofd zoo koesterend in haar armen nemen, en zoo innig
erbarmingsvol tegen zich aandrukken, dat hij tranen van zelfmeelij naar z'n oogen
voelde wellen. Verlegen, backfischachtig blozend onder de minste plagerij had hij
haar altijd gekend; en nieuw als een wonder was hem de vrijmoedige ernst, waarmee
ze haar teederheid over z'n leven stortte.
Hij had haar soms spiedend aangestaard, vol argwaan. Hij was cynisch geworden
tegenover vrouwen, dacht hij; hij vertrouwde ze niet meer. Hij wantrouwde een
argeloosheid, die geen moeite deed om zich waarschijnlijk te maken; hij wilde op
z'n hoede zijn; maar telkens stond hij ontwapend. Want met al de onbewuste kracht
van een jaren in-droom-gehouden hart, met al de rücksichtlose spontaneïteit van een
niet gecontroleerd, niet nagerekend, niet erkend gevoelsleven, had ze haar liefde aan
hem weggegeven, in duizend lieve kleine zorgjes, vriendelijke bedenkseltjes, zachte
liefkoozingen; zonder berekening, zonder eigenlijk besef, zonder innerlijke
verwarring....
Hij glimlachte, terwijl hij haar nu in de kamer zag rondgaan, couranten opbergend,
bloemen verschikkend, heelemaal verdiept in haar prettig huisvrouwelijk gedoe. Nee,
dacht hij, bitter een beetje; vertroebeld was haar zieleleven niet, en eigenlijk was in
haar niets van een amante. Naief overgegeven aan zijn eerste omhelzing, was ze
altijd gauw voldaan, liep dan maar prettig door zijn kamer te zorgen, op te ruimen;
streek 'm eens even over zijn haar, als ze vroeg naar zijn kleeren, en of ze nog
boodschappen voor hem kon doen.... Huisvrouwtje was ze, op en top, en haar liefde
bloeide slechts op in kleine diensten, kleine vriendelijkheid; zonder heftigheid leefde
ze van de ééne lange gedachte: wat ze nu nog eens voor hem kon doen? O, was het
geen bittere ironie van het lot, dat zoo'n meisje, geboren moeder,
altijd-goed-gehumeurde verzorgster van 'n gezin, liefhebbend vrouwtje, in
verborgenheid haar blank-warm leven uitlevend aan blije kinderwiegjes in
vertrouwelijke kamerbeslotenheid; - dat zóó'n meisje hèm moest vinden en liefhebben,
hem, nu hij gebonden was, gebonden en veroordeeld; hem, die toen hij vrij was, geen
oog voor haar had, die haar kinderlijk lijfje, haar ‘taille plate de femme dévouée’
dikwijls stil had bespot, omdat hij door zooveel lokkender schoonheid was verblind....
‘Lize’, riep hij schor. Het was er weer, 't ellendige zelfverwijt, dat hij niet mocht,
haar aan zich binden; dat hij haar liever ván zich stooten moest, haar gedachten met
geweld, met bruut ingrijpen 'n andere richting geven.... Was ze niet lief, zooals ze
nu naar hem toekwam, met dien lach, die eigenlijk te stralend was voor haar stil
gezichtje, maar die ze zich had aangewend, als hij somber keek.... Had ze geen recht
op een vól leven?
‘Lizeke’, zei hij weer, z'n handen zwaar op haar schoudertjes. ‘Kindje, ik verwijt
me....’
Haar oogen werden week. Het roerde haar zoo, als hij sprak tegen haar, als tegen
'n kind. Ze was zeven-en-twintig, en jaren, jaren lang had ze zich oud en wijs gevoeld,
ernstig; en wel opgewekt, maar nooit jolig en nooit een kind. Dit was zoo nieuw, zoo
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zalig, en van zoo'n vreemde weemoedigheid. Hij was groot en zoo sterk; meestal
toch leek hij háár jong en hulpbehoevend, maar dan ineens brak z'n stem in
verteedering om háár. Dat was zoo'n heerlijke wisseling, altijd mooi, en altijd
wonder....
‘Wat?’ vroeg ze zwak, met één vinger strijkend over zijn das, bedachtzaam langs
de strepen.
‘Je bent nog jong.... je bent 'n heel lief
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meisje, Lize.... Je bent stil en bescheiden; je valt niet op, het is bij jou geen coup de
foudre.... maar wie je beter kent, moet van je houden, heel veel.... Je bent zoo lief....’
Ze lachte zachtjes. ‘O, ik ben blij.... Jij kent me beter, dus jij moet van me houden?’
‘Lieveling’, zuchtte hij, even kussend haar voorhoofd. ‘Begrijp je me niet? Ik heb
't je al zoo dikwijls gezegd. Het drukt me. Ik heb geen recht op je. Ik ben gebonden,
en jij denkt aldoor aan mij. Je moet aan je zelf denken. Je moet nog leven. Je kunt
gelukkig worden. Ik wil je niet in den weg staan: ik kan niets voor je zijn’.
Ze dwong weer haar gezichtje tot dien lach, die te stralend was; ze gooide haar
hoofd wat overmoedig achterover.
Als je dat nu eens aan mij overliet’, blagueerde ze plagerig. ‘Je zegt zelf, dat je
geen recht hebt; láát me dus doen, zooals ik wil’.
‘Je wilt niet ernstig zijn’, verweet hij. ‘Er kan een ander komen, die je álles kan
geven; een ander, die je tot z'n vrouw maken kan. Je moet je vrij voelen. Nee, ik heb
geen récht op je: maar ik voel wel verantwoording’.
Nu werd ze zacht; bewogen door z'n trieste oogen, troostte ze lief en moederlijk:
‘Hoe dikwijls moet ik je 't nu nog zeggen, jongen, dat ik nog nooit zoo gelukkig ben
geweest, als nu ik voor jou mag zorgen. Als er iets verdrietigs in m'n leven is, dan
is 't alleen, dat ik niet méér voor je kan doen. En nu wil jij maar altijd weer om mij
gelukkig te maken, me heelemaal van je wegsturen. En waarom? Ik bèn immers vrij;
ik kom bij je, omdat ik 't wil; ik ga weg, omdat ik moet. Ik ben vrij; en ik houd alleen
maar van je..’
En terwijl ze heel ontroerd was, lachte ze hem weer toe, met haar extatische oogen,
die vochtig glansden. ‘Heusch, ik zal je alleen laten, zoodra als ik 't kán’, spotte ze
innig, en zich afwendend wilde ze z'n schrijftafel gaan opruimen. Maar nu trok hij
haar met 'n ruk naar zich toe.
‘Loop nou niet weg, liefste, kindje, mijn meisje’, fluisterde hij hevig, ‘ik hou zoo
van je, O, ik kàn niet buiten je. Lieveling, lieveling’.
Op de sofa boog hij haar hoofd achterover; wild zoende hij haar langs den rand
van haar haar, waar haar voorhoofd vol teere, blauwe adertjes was; hij zoende haar
slapen, haar fijne neus, en de koele, smalle lippen, die zich niet verweerden. Hij
voelde haar klein, koud handje langs zijn heeten nek, en haar vredige maagdelijkheid
hitste fel aan zijn wanhopig begeeren; hij stortte naast haar op den grond, omvatte
kreunend haar knieën, terwijl hij z'n hevig gezicht, verwilderd, met voorover vallend
haar heftig neerbonsde in haar schoot, wist hij aldoor óver zich de sereene kalmte
van hare oogen, vol zacht meelijden.
Ze kénde die aanvallen van hartstocht bij ondervinding en te voren, of bij
terugdenken, vreesde ze ze soms. Maar het oogenblik zelf was ze niets dan teeder
medegevoel; voelde ze slechts het verlangen zijn vertrokken gezicht te verbergen
aan haar borst, en z'n haar liefkoozend te streelen, tot hij weer rustig was. En terwijl
hij woedde, en haar ineens van zich afsmakte, als een ding, waarvan hij walgde, hield
zij al gereed haar armen, om dadelijk zijn schaamte in te troosten. Ze zag hem rillen,
als een ziek kind, terwijl hij zich omkeerde, en z'n gezicht met z'n handen bedekte.
‘'t Is moordend’, zei hij alleen, heesch.
Smartelijk brak in haar iets open. Dit was een verdriet, dat zij niet kende, dat ze
niet begreep, en dat ze hem telkens wéér aandeed; een schande, een vernedering, die
ze bracht over z'n hoofd, en waarbij ze hem niet troosten kon. Had hij haar niet van
zich afgeworpen, alsof hij haar verachtte? Moést hij niet haten, als ze hem telkens
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weer buiten zich zelf bracht? O, hij, hij deed, of hij haar iets schuldig was; maar zij
was gelukkig, met wat ze had; zij voelde den gloed niet, die hem verteerde, en als 't
een enkele keer had geschenen, of er een vonk naar háár oversloeg, dan had ze zich
met radelooze kracht uit z'n armen losgeworsteld en was verbijsterd weggesneld.
Maar bijna altijd was ze gebleven moederlijk-bezorgd.
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alleen, met haar armen om z'n heet-wordend hoofd, met de sussing van haar kleine
zoentjes, en de beschutting van haar borst, als hij tot zich zelf kwam in schaamte en
berouw. Maar dat vroég hij niet; hij vroeg andere dingen; hij wàs geen droomerig
meisje; een kèrel was hij, die niet zoo stil blijven kòn..
Langzaam kriebelend druppelden de tranen door haar vingers; ze durfde zich niet
bewegen, bang, dat hij zich omdraaien zou. Hij stond daar nu met zich zelf te vechten,
en zij kon hem niet eens helpen er bij, zij maakte het juist erger, en of ze nu al wat
in z'n kamer verschikte of z'n goed heel hield; dat beteekende allemaal niets bij dit..
Hij hoorde 'n gesmoord snikje; verschrikt knielde hij weer bij haar neer, nu heel
rustig en eerbiedig.
‘Liesje, meisje, het spijt me zoo; ik ben zoo'n ruwe kerel; ik ben zoo grof. Toe,
kun je 't me vergeven.... Ik meende niets kwaads. Ben je zoo geschrikt van m'n
heftigheid? 'n Ellendeling ben ik; nou maak ik je aan 't huilen; terwijl ik je zoo
dankbaar ben voor alles, zóó dankbaar....’
‘Ach welnee’, weerde ze af, met een akelig schrei-haaltje in haar stem, dat hem
éven aan z'n vrouw herinnerde, Ach, welnee.... je bént niet dankbaar, en ik zou ook
niet weten waarom. Wat kan 't je schelen, of ik altijd aan je denk, en altijd voor je
bezig ben? Wat helpt 't?.... Nee’, zei ze, ineens vreemd-kalm, terwijl ze 'm met haar
arme, roode oogen aankeek, ‘je verstand zegt, dat je me dankbaar moet zijn; en daar
troost je me mee, als je rustig bent. Maar als je even niét meer denkt, als je diepste
zelf zich uitjammert, dan zeg je, dat 't móórdend is, dat ik je vermóórd....’
‘Lieveling, hoe kún je denken?’ stamelde hij verwezen. ‘Jij, zoo zacht, zoo goed,
zoo opofferend....’
Ze maakte 'n gebaar, dat hij zou zwijgen. ‘Ja, natuurlijk, en ik heb me verbeeld,
dat dat genoeg zou zijn. Je praatte maar altijd over wat ik moest missen, en ik hoopte,
dat ik jouw leven vullen kon.... Als je een meisje was.... Maar je bent anders.... O,
en ik word radeloos, als ik aan jou denk; aan de zinneloosheid van je verlangen, van
je liefkoozingen, elken dag weer opnieuw, en nooit....’
‘Lize, Lize’, kalmeerde hij bijna bestraffend; en terwijl hij op haar neer keek, viel
't hem weer op in een verbazing, hoe 'n kind ze was in haar simpel begijne-japonnetje,
met haar jong, mat-blond haar en haar profieltje van bedroefde madonna. Hoe had
hij daar straks zich zóó kunnen laten gaan; het kind zat daar, als uit den hemel
gevallen, met haar donkere oogen vol treurig inzicht.
‘Ik begrijp 't heel goed’, zei ze stug, en bijna bitter. ‘En 't helpt niet, of we er over
praten, want 't is niet anders. Ik ben immers een jong meisje van nette familie. Die
staat overal buiten; die leeft eigenlijk niet,.. Die wordt gerespecteerd. En daarom
mag ik alleen maar je kristalschaaltjes sorteeren; en doe ik goed, als ik jou.... als ik,
die van je houd, al ben ik een meisje, jou daar laat liggen en kreunen, als.... een beest’.
Haar stem brak in een snik. ‘Ik schaam me zoo’, schreide ze stil aan z'n schouder,
‘je weet wel, dat ik niet anders kan zijn. Ik ben zoo opgevoed; ik zit er in vast. Maar
ik schaam me zoo over die zedigheid, - ...'t is zoo wreed’.
‘Zal ik nu maar niet weer terugkomen?’ vroeg ze nederig.
‘Ik ben zoo bang; ik zal je weer pijn doen. Ik wíl het niet; ik wíl het niet, dat je
om mij verdriet hebt. Alles, wat je geeft, is 'n genade, die ik nauwelijks aanvaarden
durf. Je bent te goed voor me’, weifelde hij.
‘Nee, nee.... ik ben te weinig; maar dat is nu zoo, eenmaal. Zal ik wegblijven?’
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En terwijl hij haar kuste met zooveel eerbiedige teederheid, alsof hij wezenlijk
geloofde, dat 't om een afscheid ging, en zij vol weemoed rondblikte in de
haar-zoo-liefgeworden kamer, wisten beide diep-in zich, dat ze elkaar niet verlaten
zouden, voordat al het leed, dat deze droef-gedragen liefde inhield, doorleden zou
zijn.
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Moeder
door Frans Verschoren.
Trientje keek nog eens rond in de keuken. 't Was dus allemaal in orde: het huis
uitgevaagd, de beesten gevoederd en verzorgd in den stal; alles stond op zijn plaats;
en ze vergat toch niets: ze had heur korfke aan den arm en den brief, den kostelijken
brief, zat er in.
- ‘Ik ben der mee weg!’ riep ze nog eens.
- ‘Doe er maar best mee!’ antwoordde Kobe, heur vent, even zijn hoofd door de
half openstaande staldeur stekend.
- ‘Zij gerust, man!’
Ze snokte de huisdeur toe en nu ging het, over het voorhof, de brug over en het
veld in, naar de naburige stad toe.
Hij mocht wel gerust zijn, Kobe, want hij wist immers wel dat Trientje op heur
tong niet gevallen was. Als het met praten goed te maken was! God! Ze zou heuren
babbel wel roeren, 't was eender tegen wien, tegen boer of werkman, of heeren uit
de stad, tegen den koning zelf of den bisschop zou z' heur belang durven zeggen, 't
was heur allemaal gelijk.
Ze stapte nu fiks langs de baan, het kleine, oude wijveke; en al was ze al een heel
eindeke over de vijftig, toch repte ze heur beentjes nog dapper. Ze had heuren besten,
donkerblauwen baaien rok aangeschoten, dezen morgen; ze was heelemaal op heur
Zondags voor de gewichtige boodschap. Heur nieuwe leeren schoenen had ze aan,
die ze overlaatst gekocht had te Lier, met Sint Gommaruskermus. Om heur schouders
hing heur kostelijke sjaal, weelderig gekleurd, rijk bebloemd, met grillige kronkels
en festoenen, heur oude sjaal, dien ze bijna nooit meer droeg en waar ze voor vijf en
dertig jaar mee was getrouwd. Heur kempische, kanten muts omsloot nauw heur
hoofd en van voren zwartten twee platliggende haarblessen, langs weerszijden naar
achter weggestreken, onder heur kap. De breede, spierwitte mutslobben, waar
ontelbare koperen spelden in goudden, regelmatig nevens elkaar gerijd, slobberden
neer, vleugelend bezijden heur hoofd. Vinnig keken heur bruine kijkers, effen strakte
heur wassig, gele gelaatsvel over wangen en slapen en voorhoofd, sprokkig en droog;
alleen om heuren beweeglijken, fijngelipten mond, lijnden tal van groefjes, zwarte
rimpeltjes, straaltjes en kringetjes, als in de schil van een uitdrogenden winterappel.
Trientje was heelemaal op heur paaschbest, maar heur harteke zat vol zorg en kommer
en in heur hoofdeke tobde ze met heur gedachten om en weer. Aan heuren arm droeg
ze een korfke, en erin lag een groote brief, die zoo licht woog.
Trientje volgde nu den langen steenweg naar de stad toe en ze beende, bedrijvig
en vlug. Want het was een heele dingen, dat er nu op handen was! Kobe deugde daar
niet voor. Die kon alleen maar werken, slaven als een paard, was knokig en pezig,
stoere kerel van over de zestig, maar als er te praten viel, was hij niet thuis. Hij was
weinig van zeggen, koppig en bot. En nu moest Trientje zelf er op uit, naar den notaris
Van Bemden, die tevens senator was, en van wien ze huurden hun hoefke, met de
landerijen er rond.
Hij was schatrijk, die notaris Van Bemden. Zoover ge maar zaagt hier, akkers en
weiland, hofsteeën en boomen, 't was allemaal van hem. En een brave man, die veel
goed deed. Als ge maar intijds uw huishuur betaaldet.
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Trientje moest er nu heen voor Jaak, heuren zoon, die te Leuven vastzat, al vier
jaar lang.
Dat was een droeve historie geweest, die van Jaak. Met kermis in den nazomer,
was dat nu al vijf jaar geleden. Ja, vijf jaar al! De tijd stond niet stil. Het was zoo
ineens gebeurd, zoo geweldig, het verschrikkelijkste dat ze van gansch heur leven
had beleefd. Ze was anders niet weinig tegengekomen, Trientje, sedert ze op de
wereld was, en ze had geen beetje miserie gekend: Sterften van beesten in den stal,
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tegenslag met de vruchten op 't veld, Miel, heur oudste jongen, die een slag gekregen
had van 't paard en ervan gestorven was, zonder het dagelijksche tobben en scharrelen
te rekenen, om aan den kost te geraken en den notaris het zijne te geven, alle drie
maand; neen, dat met Jaak was te wreed geweest, te wreed. Hoe dikwijls, in den
beginne, had ze niet zitten snakken van verdriet en gewenscht dat hij dien slag
gekregen had van 't paard, in plaats van Miel.
Ze herinnerde het zich allemaal zoo goed. Ze zag hem daar nog voor heur oogen
staan, 's morgens vóór drie uren, in 't putteke van den nacht. Zij zelf stond er bij in
heur hemd, met een dun rokske aan, dat ze haastig, haastig had aangetrokken, toen
ze uit heur bed was gesprongen op het hooren van dat bonzen op de voordeur, zoo
ongewoon, te midden van den nacht en zoo geweldig. 't Waren drie gendarmen, met
den veldwachter van 't dorp, gekomen om Jaak aan te houden. Ze vonden hem niet
op zijn bed, maar ze hadden alle hoekskes en kanten doorsnuffeld. Jaak had zich
verborgen boven op de hooischelft en daar hadden ze hem uitgehaald. Ze zag hem
nog wegleiden, tusschen de dienders, geboeid, bleek, krijtwit, met zijn hoofd
voorovergeknakt; daar roodden groote bloedvlekken op zijn hemd, op zijn broek. Ze
hadden 's nachts gevochten met messen, in een balzaal, om een lief, hij tegen Nelis,
den dokwerker. En, och God! een kwade slag in zoo gauw gegeven. Nelis was
ineengestuikt en korts daarop doodgebloed. Jaak was gevlucht, dadelijk, en zich gaan
verbergen, al eens niet wetend wat hij had gedaan.
Vijftien jaar had hij gekregen. Nu zat hij te Leuven en ieder jaar mochten ze hem
eens gaan bezoeken, rond Paschen. Drie keeren was Trientje er al bij geweest, met
Kobe en hij stelde het goed in 't prison. Stilaan waren ze 't gewoon geworden; maar
't was en bleef toch heur jongen niet waar? En zij had er nooit geen kwaad aan
ondervonden. 't Was een ongeluk, een schrikkelijk ongeluk en 't had zoo moeten zijn.
Soms dronk hij wel eens een pint of een borrel te veel; dat deden z'immers allemaal.
de jongens van 't dorp. Maar het vrouwvolk deugt niet, het slechte vrouwvolk; dat
heeft al wat ellende en miserie gebracht in de wereld. Vijftien jaar! Zou ze hem ooit
nog vrij zien van z'n leven? Jaak, heur jongen!...
Ach! mocht het nu toch eens lukken, nu! De meester uit de school had iets
opgemaakt, een schoonen brief. Trientje had gesnikt toen hij het heur had voorgelezen,
en zij-zelf hadde het niet beter kunnen zeggen, gelijk het er allemaal geschreven
stond - en nu moesten ze den brief naar den Koning zenden, want die was juist vijf
en twintig jaar getrouwd en zou wel veel vergiffenis schenken, te dier gelegenheid.
Ze moesten dat doen, hadden de menschen hun wijs gemaakt. En ze hadden 't zich
laten gezeggen. Daar kwamen er zoo zoovelen los of kregen vermindering van straf.
De meester had aan Kobe gezeid dat hij den brief aan Mijnheer den Senator Van
Bemden moest geven, dat die er wel voor zorgen zou, dat alles te rechte kwam.
Trientje trok er dus moedig op af, dien Zaterdagmorgen, dag waarop de notaris
de menschen ontving, tot aan den noen. Ze zou het hem allemaal wel eens uitleggen,
hoe 't gegaan was met Jaak en in heur eigen was ze al volop aan 't praten met Mijnheer
den notaris en zij beantwoordde de mogelijke vragen, die hij heur stellen zou. Zij
bepleitte de zaak, schikte het allemaal zoo licht ze maar kon, maar middelerwijl
verzeilden heur gedachten weeral, weg van het onderhoud met den notaris. Want ze
had er toch al wat mee afgezien, met Jaak, als ze 't allemaal nog eens overdacht. Van
als hij nog een schoolbengel was; maar later veel meer nog, als hij bij de soldaten
was, had zij er menigen traan voor gelaten. Maar moedig was ze er altijd tusschen
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gekomen, en meer dan eens was ze naar Antwerpen geweest, bij de oversten om het
allemaal weer goed te praten wat hij mispeuterd
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had. Ze had er zeker veel verdriet aan beleefd, maar dat moest ze immers allemaal
nu niet vertellen. Zij had het hem al lang vergeven en het bleef toch altijd heur jongen,
heur Jaak, van wien ze, diep in heur hart, meer nog hield dan van heur zeven andere
kinderen. Want die waren of dood, zooals Miel en Kato, of getrouwd en vervreemd.
Daarbij, heur kinderen waren altijd zoo stug en bot gebleven tegen heur, net als Kobe,
heur vent. Van Jaak alleen had ze vriendschap gehad, een woord van genegenheid
gekregen, soms. Van de anderen nooit.
Ze had al een heelen tijd over de steenen geloopen. Heur linkervoet deed heur
zeer. Zoo'n nieuwe schoenen, dat prangt zoo en is niets gemakkelijk. Lichtekes
hinkend en trekbeenend kwam ze aan 't groote huis van den notaris Van Bemden.
Ze trok schuchterkes aan de bel en wachtte, een heelen tijd lang.... Ze zou nog
maar eens bellen en wat harder snokken ditmaal. Nu hoorde ze de zware metaalklank
daarbinnen en de deur draaide open.
Of ze Mijnheer den notaris eens spreken kon, over Jaak, ge weet wel, knipoogde
ze, die te Leuven zat.
De portier, gegallonneerd, met geel vloeren, rood gestreept ondervest, glimlachend,
leidde Trientje naar binnen, door een breede, hooggewelfde portaal, waar allerlei
groene planten, breed gepluimde palmen, rank gestamde oleanders, stonden langs
de wanden.
De portier deed een zijdeur open. In de wachtkamer zaten al een zevental menschen,
sprakeloos, stil, heeren met strakke gezichten, gesloten en koud, onverschillig,
verslonden in eigen gepeinzen en belangen, een bejaarde dame, in den rouw, omhuld
in een groote vool, waarachter heur blanke aangezicht waasde.
Trientje vaagde en wreef heur beslijkte schoenen duchtig af aan de mat, vriendelijk,
vertrouwelijk babbelend van 't slechte seizoen en de vuil beslijkte wegen, tegen den
portier, die de deur achter heur toetrok.
Nevens de oude dame stond een stoel leeg en Trientje zette zich op het nipke van
den fluweelen zit. Ze plaatste heur korfke op heur knieën. Dan raapte ze, met vollen
greep heur baaien kleed op, ontblootend een kort, dun, grauw flodderrokske en een
stukje mager been; ze wroetelde in den grooten zak, die om heur middel gebonden
zat, met een lint en waarin heur zakdoek, heur paternoster en heur koperen snuifdoos
in verborgen zaten.
Trientje kuischte heur neus, rumoerig, in heuren rooden zakdoek, nam een snuifke,
asemde luid de lucht in, de snuif optrekkend en vroeg aan de dame nevens heur of
ze nog lang zou moeten wachten op Mijnheer den notaris.
Weet niet, ontweek de dame in rouw.
Achter een groene, gewatteerde deur hoorde Trientje dof gepraat, twee, drie
stemmen, over en weer, maar ze verstond geen enkel woord, hoe scherp ze ook
luisterde.
Juist wou Trinetje, in een opwelling van gemoedelijke mededeelzaamheid, heur
historie gaan vertellen aan heur gebuurvrouw, als de deur van het bureel van den
notaris openging, de dame in rouw dadelijk opveerde en binnenging.
Trientje bekeek, een voor een, de gezichten van al de vreemde heeren, die daar
nog voor heur gekomen waren.
Het duurde lang, een geslagen uur, eer het vrouwke aan de beurt kwam. Daar zaten
al versche wachters om de tafel heen, langs de wanden gezeten of ongedurig nerveus
heen en weder stappend en toen eindelijk Trientje binnen moest, voelde ze toch iets
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vaags benauwends opstijgen uit heur borst, een beklemdheid om heur hart en
zweetdruppelkes perelden op heur voorhoofd. Het kwam van de muffe beslotenheid
en doezige warmte hier binnen, meende Trientje, want van vrees of bedeesdheid was
ze zich nooit bewust. Maar ze zuchtte eens diep, het onaangenaam gevoel verdrijvend;
ze vermande zich en glimlachte vriendelijk, minzaam.
- ‘Hewel,’ vroeg de notaris, ‘wat is er, Trientje?’
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Hij kende Trientje, het babbelvrouwke, heel wel en vermoedde al dadelijk een heelen
boel klachten, vragen om uitstel van betaling, herstel aan daken of slecht sluitende
deuren, aan keldering of stal, al de slameur die buitenmenschen en huurders hem
gaven, vervelend en lam.
Hij leunde een oogenblik achterover, in zijn lederen leunstoel, zijn grijze hoofd
even oplichtend, van verre door zijn brilleke heenkijkend naar verspreide stukken,
brieven en allerlei documenten, op zijn werktafel, vóor hem.
- ‘Ach, mijnheer de notaris,’ begon Trientje, ‘ik zal u dat eens vertellen. Ik weet
wel, gij hebt ook nog al veel om uw ooren, misschien nog meer dan wij, menschen
van den buiten, al hebben wij het ook nogal druk, jaar-in, jaar-uit, met de beesten in
den stal, en....’
- ‘Ja, ja; maar zeg me liever eens gauw waar ge voor komt’.
- ‘Juist, mijnheer de notaris, ge weet wel, nu vijf jaar geleden, op de kermis van
ons dorp....’
Zonder dat Trientje het gezien had, drukte de notaris op een schelknop en al dadelijk
kwam, uit een zijdeur, een klerk geruischloos binnen.
- ‘Ga maar voort, moederke, ik luister wel; maar maak het een beetje kort, als 't u
belieft’.
Trientje babbelde, al maar door.
- ‘Een afschrift van den verkoopakt van dat winkelhuis in de Rechte straat,.... en
die stukken voor de hypotheek Mertens, juist. - Vergeet de registratie niet voor De
Beule....’
- ‘En ach, mijnheer, Jaak is altijd zoo'n brave jongen geweest.’
- ‘Zoo, ja, 't is voor Jaak.... Laat zien.... och ja, die daar.... te Leuven zit’.
- ‘Ja, mijnheer de notaris, ge hebt hem heel goed gekend, babbelde Trientje en
heur mondeke repte zich vlug; en alle jaren gaan w'er naar toe, Kobe en ik; en hij is
er heel gaarne, bij manier van spreken, hij heeft het er toch zoo goed van eten en
slapen, zoo goed als thuis. En ze zien er hem zoo geerne, de oversten allemaal. Want
hij doet er heel goed zijn best. Hij kan zoo wat van alles, timmeren en kleuteren. Nog
geen de minste klacht tegen hem. Als we hem maar een beetje tabak meedragen, dan
is hij zoo blij, rollekes, ge weet wel, mijnheer, want ze mogen daar niet rooken.
Mocht hij van tijd tot tijd een halven dag uitgaan, - da's jonkheid, niet waar, mijnheer
de notaris, - dan wou hij er zijn leven lang blijven, zei hij laatst nog.... maar toch,
voor een ouder is 't hard; ge hebt ook kinderen, niet waar, mijnheer de notaris, en
dan....’
Een klerk kwam binnen. Gefluister om en weer.
- ‘Vijf en twintig duizend, zes honderd.. juist.... Drie hectaren, negen centiaren....
Ja, 15 December dan. Telefoneer maar..’
- ‘En nu dat de koning, zooals de menschen zeggen, vijf en twintig jaar....’
- ‘Ik begrijp al, 't is voor een verzoekschrift....’
- ‘Juist, mijnheer de notaris, als ge zoo goed zoudt willen zijn. De meester van
ons dorp....’
Ze had, al pratend, het schrift uit heur korfke gehaald en reikte het over de tafel
aan den heer Senator.
- ‘Goed, goed Trientje, Dinsdag, in den Senaat, zal ik den heer Minister van Justitie
zien, en ik zal er op aan dringen, dat hij dit rekwest zal steunen, zooveel hij maar
kan.... 't Is goed, 't is in order’.
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Onderwijl was de notaris al opgestaan, heur de deur wijzend.
- ‘Is het nu al gedaan, mijnheer de notaris,’ stamelde Trientje, niet begrijpend dat
het zoo vlug ging, zoo simpel. En dat papier dan?’
- ‘Daar zorg ik wel voor’.
De deur ging open; de portier, gegalloneerd en glimlachend, stond daar, heur den
uitweg wijzend.
Trientje begreep niet best en ze brabbelde nog voort, het speekselschuim vagend,
met den rug van heur hand, uit haar mondhoeken.
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- ‘Wel, mijnheer, wat zal ik u zeggen, hoe zal ik u bedanken, we zijn wij maar arme
boeremenschen, maar ik zal Onzen Lieven Heer van zijn kruis bidden, voor u en
voor uw kinderen’
Ze stond in den gang nu, in het breede marmeren portaal met palmen en oleanders,
en toen, al met eens, brak heur gemoed, brak het los, al wat het oude vrouwke met
geweld samengedrukt hield in heur hart en ze begon te hiklachen, te snikken, luide
en koortsig te snikken, stotterend:
- ‘En zal hij nu vrij komen.... onze Jaak?’
Vriendelijk deed de portier de voordeur open.
- ‘Dat zal wel, moederke!’ moedigde hij aan.
Trientje stond op de straat, alleen; met heuren grooten, rooden zakdoek doopte ze
heur tranen weg en ze keerde weerom naar huis, den langen, eentonigen weg,
moederzielig-alleen.

In retraite
door Jurriaan Zoetmulder.
V. (Vervolg).
Doch den volgenden ochtend, na prikkelend zwoele fantasieën, verdroomd voor z'n
opstaan uit 't broeiïg-warme bed, stapte David stiekem naar den manufactuur-winkel.
Heeroom had 'n conferentie met 't schoolbestuur en Jaap was vroeg-tijdig naar
Hendriks gegaan. Als gewoonlijk had de litterator zitten studeeren in z'n prieeltje,
maar telkens drongen zich gedachten aan vrouwen tusschen z'n werk-aandacht. Totdat
hij besloot z'n wel-overwogen plannetje dan maar ten uitvoer te brengen.
Lichtelijk-nerveus als een, die ondeugende bedoelingen in zich omdraagt,
door-wandelde hij de allée, 'n stijf stads-heertje, ondanks z'n vier-en-twintig jaren
oud-achtig al, paffig van veel thuis-zitten.
En nu hij op weg was, begon heel z'n voornemen hem als 'n fameuse dwaasheid
te hinderen. Wat ging-ie eigenlijk beginnen, wat haalde hij in z'n hoofd? Van tweeën
een: of 't meisje gaf 'm 'n kantje en dan sloeg hij 'n vrij dwaas figuur of 't kwam tot
'n vrijerijtje, maar dàn in duizend vreezen, dat het den pastoor ter oore zou komen.
Hoe ook beschouwd, hij ging idiote dingen doen.
Dan, als bij 'n plots veranderd en verhelderd inzicht, redeneerde hij weer zoo: Wat
hij nu ondernam, was louter 'n vervolg van den verkenningstocht van den vorigen
avond; 'n kalm praatje ging-ie maken om te zien, wat voor vleesch hij met dat meisje
in de kuip had, meer niet. Hoofdzaak was Jaap voor te zijn, want die had plannen,
dat was stellig. Zoo geheimzinning als die gedaan had na 't bezoek bij Hakman! Hij
had heelemaal niks losgelaten over 't nichtje, waar ze toch feitelijk voor gegaan
waren. En hij had óók maar niks gezegd, welnee, zwijgen is goud.... Je moest altijd
oppassen voor Jaap; hij had er zoo'n liefhebberij in om onverwacht, op ongelegen
momenten je met zulk soort dingen te plagen. Hij zou 'm nou toch te glad af zijn....
David, uiterlijk koel en passieloos, was van 'n zeer zinnelijke natuur, die
bevrediging zocht in stiekem gescharrel met frissche dienstmeisjes en knappe
winkeljuffrouwtjes. Voorzichtig en berekend in alles, zich nooit geheel latende gaan,
altijd bedacht op de gevolgen, begon hij z'n amouretjes met overleg, brak ze resoluut
af als ze gevaarlijk dreigden te worden. Bij de meisjes uit eigen kring was hij weinig
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getapt. Ze lachten wat om z'n stijfheid en z'n geposeer en daarom zocht-ie
veroveringen te maken, waar z'n heer-en student-zijn imponeerde en hij gemakkelijk
en graag wat kussen in ruil kreeg voor 'n klein geschenk of 'n tractatie. Thans ook,
geprikkeld door veel eenzaam gemijmer en onbevredigd verlangen, was na 't gebeuren
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van den vorigen dag 'n plannetje bij hem gerijpt. In z'n verhit gedroom had-ie het
meisje gezien als 'n weelderige jonge vrouw, versmachtend in de kille botheid van
haar omgeving.... En heimelijke ontmoetingen had-ie zich gefantaseerd, ergens op
'n eenzame plek in 't beschuttend duister van den zomernacht om met volle teugen
de heerlijkheid harer kussen in te drinken.... Nu echter, naderend de dorpsstraat,
raakte in de nuchtere werkelijkheid al veel van het bekoorlijke van z'n voornemen
af....
In 'n bedaagd wandelstapje, kalmpjes hij ging, z'n zwaar, stijf-vilten hoedje wat
uit de oogen geschoven om den druk op z'n voorhoofd, de armen slap bengelend
langs z'n lijf. Hij droeg z'n hoofd 'n weinig in den nek, of-t-ie bang was, dat de gouden
knijper van z'n stompen neus zou glijden of uit verwaandheid. Zoo, na 'n korte
wandeling met veel innerlijken strijd en overleggen van doen of niet doen, stond hij
voor den winkel te dralen, want sterker werd aldoor de aarzeling en eigenlijk ook de
verlegenheid, maar toen hij bespeurde, dat de baas uit ‘de Zwaan’ op hem lette, z'n
onbesloten houding merken moest, stapte hij de stoep op en zag, dat de juffrouw
bezig was met enkel 'n boere-vrouwtje. Zoetjes pratend met 'n mummel-mondje stond
de klant tegen de toonbank geleund haar verhaal aan de juffrouw uit te vertellen, die,
voor-overgebogen, steunend op de elleboogen en het hoofdje naar 't oudje gewend,
klaar leek voor 'n lang gesprek. 't Binnenkomen van David was 'n stoornis, want ze
blikten hem te gelijk wat schuw aan, maar 't meisje hem herkennend, groette beleefd
terug, toen hij z'n hoed afnam. Gejaagd en beheims babbelde de boerin toen nog
even door, haar fluister-woordjes uitstortend boven 't doffe glimvlak der toonbank,
terwijl ze haar mandje al aangegrepen had, als om te beduiden, dat ze wel aanstonds
weg zou gaan.
Door de beluifelde, hooge vensters, waarachter hoog-gestapeld en breed
uitgehangen de goederen waren uitgestald, drong 't licht maar spaarzaam binnen,
hing groezel-vaal aan de wanden en schemerde in de hoeken van 't als 'n
magazijn-vol-gepakte ruime vertrek. Alleen door de open deur, smal tusschen de
breede ramen met aan weerszij als een verbroken barricade van opgetaste rollen baai,
stuwde de dag 'n lichtgolf, uitvloeiend over de toonbanken, in de breede doorgang
tusschen beide in. 'n Zoete, weeïg-muffe geur van ongebleekt linnen en katoen
wasemde David tegen. Maar het was er keel, kil-koel als in 'n vochte kelder.
Aanstaande tegen de toonbank aan de overzij bestudeerde de professor 't meisje.
Haar onfijn, mat-bleek gelaat werd vermooid door 'n weelde van donkere haren in
een sierlijke wrong, door glanzende kammen van schildpad bedwongen, als 'n
bekroning op 't hoofd gelegd. Ze droeg 'n wit katoenen bloeze, waar de gevulde
naakte armen rose doorheen schemerden en de hals tot-aan 't verloop d'r
boezem-welving. Onder 't praten, haar ja-ja zeggen en ‘och hoe is 't mogelijk, vrouw
Dries,’ loer-keek ze gedurig naar den litterator, die dit merkend, terstond dan z'n
blikken liet gaan langs de rollen blauw katoen en de als korte zuiltjes opstaande rollen
roode en paars-blauwe baai.
Eindelijk 't gesprek uit en 't vrouwtje weg met 'n zeurderig ‘goeie morrege meheir’,
richtte de winkeljuffrouw zich op, slank boven de kist-achtige, plompe toonbank;
coquet schuin-neigend het hoofd:
‘En u meneer?’
David had 'n vriendelijker aanspraak verwacht als gevolg van hun kennismaking
den vorigen avond. 'n Kleine teleurstelling was dat, die alles weer moeilijker maakte,
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maar hem te gelijk tot voorzichtigheid aanmaande. Daarom heel correct blijvend,
zei hij:
‘Ik wou graag 'n boord van u op zicht gehad hebben’.
‘Weet u ook welk nummer u heeft?’ ging haar gevraag zakelijk verder.
‘Nee, juffrouw, dat weet ik niet precies’, loog David opzettelijk om 't onderhoud
maar te rekken, ‘ik denk nummer vijftien of zestien’.
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‘Mag ik dan even de maat van uw hals nemen’.
‘Waarachtig zeker, heel graag zelfs’, deed de litterator grappig.
Ze spande den centimeter om z'n dikken hals, raakte daarbij even met haar zachte
hand z'n wange-vel, wat hem 'n kleine huivering gaf, neer-krieuwelend langs z'n
rughuid. Zoo staande, haar hoofd en lijf vlak bij 't zijne in het tot intiem-zijn geëigende
half-licht, troebelend in de wijde eenzaam beslotenheid van 't winkelruim, schoot
opeens de lust fel in hem wakker, gewekt door de geuren van haar
jonge-meisjes-lichaam. Doch z'n voorzichtigheid drong hem tot kalmte, deed z'n
stem volmaakt rustig gaan bij 't zeggen van z'n grapjes. ‘Pas op juffrouw, dat u me
niet wurgt’ en ‘Neem 't maar 'n beetje op den groei, as-je-blieft’.
En zij toeschietelijker al, omdat-ie beleefd bleef en niets vrijpostig was, lachte dan
'n klein gillerig lachje, met coquet trekken van haar mond.
Ja hij zou wel nummer zestien mogen hebben, hij had 'n dikken hals en wat 't
wezen moest, boorden met 'n half hemdje d'r aan of losse kragen?
Toen kwam 't gezoek uit de kleine sorteering.
David, hulpvaardig, hielp haar doosjes ontpakken, raakte wel met z'n hand toevallig
de hare, zei dan, ‘pardon’, deed 't even later weer als on-opzettelijk. En nadat hij z'n
keus gemaakt had en uitdrukkelijk gevraagd of-t-ie 't ruilen mocht als de maat 'm
niet paste en zij de boord keurig had ingepakt, bleef hij nog 'n poosje napraten,
hangend tegen de toonbank. Jawel, 't dorp was wel lief, echt Hollandsch maar van
de omstreken had-ie nog weinig gezien. Fietste zij niet? Ja? Zou 't dan niet mogelijk
zijn, dat ze samen 'ns 'n tochtje.... hè? Dan kon zij z'n gids wezen. Dat was geen
slecht idee wat?!
En zij ook grapjes makend zei: wel zeker tegen 'n gulden per uur.
‘Nee heusch, zou dat niet mogelijk zijn?’ drong hij aan, ernstig.
‘Wel ja, waarom niet, als u permissie van heeroom kan krijgen’, lachte ze, meer
en meer op dreef. En David wist niet of ze 'm voor den gek begon te houden.
‘Hoor 'ns’, zei hij toen resoluut, ‘d'r zijn van die dingen, die veel prettiger zijn
zonder permissie’. Had ze dan nooit 'ns 'n vrijen middag. Gunst, daar stak toch niks
in en ze hoefde 't niet aan de klok en den klepel te hangen. Hij had niemand om mee
te gaan. Z'n neef, de schilder, zat den Godganschelijken dag bij Hendriks te verven
en om in z'n eentje te gaan fietsen.... dank je wel. Nou ze moest er nog maar 'ns
ernstig over denken.
Eindelijk ging hij weg, nadat hij ze over de toonbank heen met warmte de hand
gedrukt had, die zij wat verlegen en als onwillig in de zijne had gelegd.
Tjonge, dat was 'n goed begin geweest; langzaam-aan, met tact had-ie den afstand
verkleind. Ook had-ie zich prachtig bedwongen; 'n oogenblik had-ie erover gedacht
haar bij 't heen gaan 'n kus op de hand te geven, maar dat zou misschien juist even
te veel geweest zijn, had alles weer kunnen bederven. De wijze kiest z'n tijd en wacht,
filosofeerde hij.... Jaap had 't goed gezien, 't was waarachtig 'n aardige zus, niet mooi,
och nee, maar d'r liepen er honderden minder. Ze had 'n paar mooie oogen in alle
geval en 'n weelde van glanzend-donker haar. Plezierig ook, dat ze heelemaal niet
dorpsch was en beschaafd sprak. 'n Platte spraak bedierf altijd voor 'n groot deel de
charme, die van 'n meisje uit kon gaan. Nee, ze was als tijd-passeering, hier op deze
negerij niet te versmaden, maar oppassen was de boodschap, oppassen voor praatjes....
't Was 'n buitenkansje, dat-ie zoo iets ontdekt had, of Jaap eigenlijk, die zoo heerlijk
achter 't net zou visschen. In alle geval moest die er buiten blijven, geen
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concurrentie.... Hij mocht er ook niets van weten, anders kon je op elk uur van den
dag plagerijen en toespelingen verwachten.... 'n Geluk was, dat-ie zooveel bij Hendriks
was, nou kon hij, David, zich veel vrijer bewegen....
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Hé, daar was-t-ie al bij de kerk; wat leek de terugweg kort nu, met die prettige
gedachten in z'n hoofd.
En 'n half uur later was hij alweer op weg om de boord te ruilen. 't Was wel goed
van maat, maar daar hij er volstrekt geen behoefte aan had, gebruikte hij 't als
introductie in den winkel.
Hij had de houding, die hij nu aan wilde nemen, goed overdacht. 'n Beetje meer
vrijheid zou hij zich veroorloven en kijken of dat in goede aarde viel. 't Moest al heel
beroerd loopen, als hij over 'n dag of wat niet 'n fietstochtje met Anna maakte....
Daar zag hij op-eens Jaap op z'n fiets den zijweg afkomen en met 'n sierlijke
zwenking vlug de straat inrijden.
David schrok er bijna van. Bliksems, daar had je hèm ook. En hij bleef staan, wat
terzij naar de boomen geschoven om te loeren, zag den schilder van z'n fiets afspringen
en den winkel van Hakman binnenstappen. 'n Stevige jaloezie schoot in den litterator
wakker; hij stampvoette van nijd.. Jaap bleef maar weg, bleef maar weg.... 't Was
David of hij z'n neef en 't jonge meisje hoorde lachen, lachen over hem, over z'n
bezoek 'n half-uur geleden. Toen, na 'n poosje, ging-ie terug naar de pastorie, meer
dan ooit besloten niet voor Jaap te wijken en borg de boord zoolang onder in z'n
koffer.
Maar dien heelen middag liep hij te mopperen, stug vooral tegen Jaap, met 'n
verstoord gezicht wrokkende gedachten vormend in z'n klassieke hoofd, ook aan
tafel, zoodat de pastoor z'n druilende stemming wel merken moest.
‘Scheelt er wat aan David, je kijkt zoo sip?’
‘Toch niet, heeroom’.
De pastoor vroeg niet verder. Maar daar begon de schilder ineens druk te praten
over hun bezoek bij Hakman, dien vorigen avond en over 't nichtje, juffrouw Anna.
De woorden schokten in Davids hoofd. Hij voelde zich kleuren als 'n schooljongen,
'n sterken bloedaandrang persen in z'n gezicht, gloeierig aan de slapen en suizend in
de ooren. Hij boog zich dieper over z'n bord, vreezend 't gekijk van de anderen, greep
naar z'n wijnglas, verward, liet z'n servet opzettelijk vallen om 't dan met langzaam
als moeilijk bukken van den grond op te rapen. Hij hoorde de rustige woorden, die
zonder bedoeling klonken, over zich heen gaan, hoopte dat niemand z'n blozen zou
gemerkt hebben.
‘Dat vind ik nou wezenlijk 'n allerbeschaafdst meisje’, zat Jaap hoogst ernstig te
beweren. ‘Ik moest er van morgen even in den winkel zijn en toen heb ik 'n poosje
met d'r staan praten, heel aardig, heel aardig’.
‘Wel toevallig, dat je van morgen alweer bij Hakman moest zijn’, beet David hem
op-eens toe.... en begreep tegelijk z'n onvoorzichtigheid.
‘Hoe zoo toevallig?’ deed Jaap onverstoord. 't Was 'n boodschap voor vrouw
Hendriks. Of dacht je soms hè....?’ en hij knipoogde veel beteekenend. Maar de
pastoor vroeg bezorgd: ‘Wat zie je toch rood David, je mankeert toch niks?’
En Jaap, als of-t-ie 't kleuren van David nu eerst merkte:
‘Hé ja, je ziet bijna blauw. Heb je last van congestie?’
Toen in de alleronaangenaamste situatie zich vergetend, niet wetend hoe z'n figuur
te redden, schoot de litterator woedend los:
‘Wat zitten jullie toch allemachtig vervelend te zaniken.... nee ik mankeer niks..
En die Jaap altijd met z'n flauwe praatjes’..

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 21

'n Oogenblik, of er plots iets ergs gebeurd was, hing 'n stilte dreigend van
twist-begin over de glanzende feestelijkheid van de gedekte tafel; de pastoor, recht-op
in z'n stoel met 'n kleinen schrik in z'n gezicht als één, die onverdiend 'n standje
krijgt, en Jaap verbaasd, keek z'n oom aan, maar toen direct vergoeilijkend, zei hij:
‘Hoe heb ik 't nou met je, flauwe praatjes? Nou begrijp ik er geen jota meer van.
Begrijp u 't heeroom!.... Schiet je in-eens
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zoo uit je slof. omdat we 't over dat nichtje van Hakman hebben?’
‘O nee,’ zei David, ‘die interesseert me absoluut niet. Ik geloof, dat jij heel wat
meer belang in d'r stelt’.
‘Natuurlijk,’ zei Jaap toen ondeugend, ‘ieder schepsel Gods interesseert me en het
vrouwelijk geslacht op de eerste plaats....’
Maar David, met verhit hoofd, een, die te veel gedronken heeft gelijk, zweeg,
vorkte gejaagd z'n bord leeg met nijdig geklik van metaal op aardewerk.
Luchtig en buiten hem om ging daarop weer het gepraat der beide anderen, 'n
rustige wisseling van stemmen boven den disch, met korte zwijgpoozen, waarin dan
dun geluidend 't getikkel der vorken was.
In de gang weergalmde op-eens de zilveren belleklank aan de voordeur en even
later verscheen Martha in de kamer-deuropening.
‘Daar is 'n meisje van Hakman; of ze antwoord kan krijgen op de boord?’
‘Op de boord’? verbaasde zich de geestelijke. ‘Dat moet hier niet zijn. Ik heb nooit
geen boorden van Hakman’.
De litterator zonk recht in z'n stoel, wischte zich met z'n servet 't zweet van 't
gelaat. Hij leek wel 'n schooljongen, die op 'n ondeugendheid betrapt wordt, zoo
groot-open van verschriktheid en hulpeloos keken de oogen.
‘Dat is voor mij,’ zei hij moeilijk. ‘Zeg maar dat 't in orde is, Martha. En hier betaal
't maar gelijk’.
En terwijl hij 't geld overreikte, ratelde hij met 'n verlegen, meelij-wekkend lachje
z'n uitleg af. Hij had 'n boord noodig gehad, was er van ochtend even een bij Hakman
op zicht wezen halen; maar allemachtig, wat sloofden die lui zich uit; wat 'n nonsens
om dat te komen vragen. Hij zou er niet mee op den loop gaan.
Toen zakte hij weer in elkaar, als 'n automaat, die afgewerkt is. Goeie hemel, wat
'n figuur sloeg-ie toch, de pastoor en Jaap moesten 't nu wel begrijpen. Daar kwam
't gepraat van den schilder al pijnlijk verwarrend:
‘Ben je daar nou boos om? Je moest er blij om wezen; 't spaart je 'n wandeling
uit’.
En de pastoor zei: ‘Wel jongen, daar steekt toch niks in’.
En toen de litterator niet antwoordde, vroeg Jaap zorgzaam-verrast:
‘Heb je nou al boorden noodig? We zijn pas vier dagen hier!’
De oom, die 't diepere van de geschiedenis begon te begrijpen, kreeg medelijden,
wou maar liever geen tweede boosheids-uitbarsting van den in 't nauw gebrachten
litterator.
‘Kom, bemoei je nou maar niet met de huiselijke aangelegenheden van David’,
vermaande hij Jaap. ‘Hij is toch vrij te doen wat-ie wil’.
Doch zelf ook aangestoken door plaaglust, zei hij tot slot: ‘Hij had zeker niet
gedacht, dat-ie 't hier zoolang uit zou kunnen houden’.
En met 'n schaterlach de schilder weer: ‘Als-t-ie dan zoo goed in z'n lijfgoed zit
als in z'n boorden, zullen we wel leentjebuur moeten spelen, 'n hemd van u, 'n paar
sokken van mij, 'n onderbroek van ouwe Da’.
Geluidloos, maar met korte opschokkingen van z'n schouders, de oogen kleintjes
open en de mond gespleten tot in de gebolde wangen, zat de geestelijke te lachen bij
de lol-uitproesting van Jaap, die achterover in z'n stoel, 't lijf als in kramp, z'n ‘ho-ho
professor’ tusschen lach-snikken in rumoerig uitschaterde. Ze zagen hem immers
voor zich staan, de zwaar-wichtige geleerde in die vreemde toetakeling als van 'n
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smakeloozen carnavals-grappenmaker, 't komend buikje en de korte beenen
verdronken in de ruime broek.
David bleef dooreten met 'n verstoord, ernstig gezicht, zei alleen maar droogjes,
toen de kalmte was terug gekeerd:
‘De mop is niet fijn’.
‘Maar hij mag er zijn’, rijmde Jaap gevat en weer schoten ze in onbedaarlijk gelach.
De vroolijkheid van de anderen kon het stugge, beleedigde gezwijg van den
litterrator niet ontdooien. Want hij voelde die grapjes
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als beleedigingen, zich zelf te hoog om als mikpunt te dienen voor plagerijen. En te
weinig gevat om zich door 'n snedig antwoord te redden, te weinig joviaal ook om
gul mee te dollen over 't geval, was de eenig mogelijke houding, die van gekrenkte
waardigheid.
Doch 'n pijnlijke schaamte als van naaktheid ondervond hij bij de gedachte, dat
z'n stiekeme plannetjes met 't winkeljuffrouwtje nu wel begrepen moesten zijn uit
z'n blozen eerst, later uit die dolzinnige geschiedenis met de boord. Woedend was
hij daarover. Wat beteekende die gedienstigheid van dien winkelier. Ze leken wel
gek of waren ze misschien bang voor 't geld? Hadden ze niet kunnen wachten tot dat
hij zelf was komen betalen of komen ruilen? Als Hakman gedacht had op die manier
bij hem in 't gevlei te komen, had-ie 't toch mis. Maar zulke uitsloverijen kon je alleen
van die stomme dorpsche winkeliers verwachten, blij met 'n klantje.... En toch, en
toch zou-d-ie Jaap te glad af wezen; zou hij met Anna 'n vrijerijtje hebben en niet de
schilder, daar zou-d-ie dan toch pot-dorie voor zorgen....
Zoo zat-ie zich op te winden tot onbillijke boosheid.
De grap van de boord bleef 'n plagerij van dagen, waaraan ook de pastoor mee deed.
‘Is dat nou dat boordje, dat je bij Hakman gekocht heb?’ vroegen ze op de meest
ongeschikte momenten en herhaaldelijk. Totdat eindelijk de geestelijke aan Jaap zei
't maar niet meer te vragen voortaan. 't Was nou welletjes geweest.

VI.
In z'n fluweelen werk-jasje, kaaltjes aan de ellebogen en op de naden van
veel-gedragen-zijn, z'n wat schunnige, slobberige werkbroek met verf-vlekken
bevuild, kwam Jaap den boomgaard van Hendriks in gedwaald. Hij ging, als
moedeloos, 't hoofd op de borst, stroef voor zich uitblikkend naar den grond, achteloos
voort stappend. Totdat hij zich neder-wierp op 't gras in den koelen schaduw-schijn
van 'n ouden notenboom.
Lui uitgestrekt, 'n slaper gelijk, de oogen gesloten, de handen als stut onder 't
hoofd, bleef hij daar liggen, eenzaam in dit vreemde woud van lage ooftboomen, van
beloften zwaar de spanningen van hun takken gebogen door trossen vruchten.
Door z'n hersens wirden sombere gedachten. Dien heelen ochtend had hij
ingespannen gewerkt en 't was niets, niets geworden. In 'n woede-vlaag om de
mislukking had-ie toen alles weer door elkaar gesmeerd met nijdige vegen van z'n
groote kwast. 't Ging ellendig de twee laatste dagen, gisteren niks, vandaag niks....
het beloofde 'n prachtigen oogst, als 't zoo door bleef gaan. God, wat 'n kwelling was
dit gevoel van machteloosheid, als de twijfel aan je zelf je zoo wurgend kwam
besluipen. Waarom was-t-ie toch eigenlijk schilder geworden? Waarom was hij niet
liever in de effecten gegaan? Dan haalde je je kostje, trouwde, kreeg kindertjes, met
wie je Zondags ging wandelen; je had een hoogen hoed op en je vrouw een met
veeren. Kon dat niet 'n goed, kalm leventje zijn? En 't zijne? Ajasses.... nog nooit
had hij iets goeds gemaakt, nog nooit.... of 'n paar keeren misschien, dat naakt, ja
dat was niet slecht geweest, had-ie de medaille mee gehaald.... maar dat zou-d-ie
nou niet meer kunnen.... hij zou 't stellig niet meer zòò kunnen. Hij ging achter uit,
dat was aan alles te merken. Hij was 'n talentje van den zevenden rang, dat moest-ie
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nou maar 'ns voor goed begrijpen. 't Was niks gedaan met 'm en hij verdomde 't
verder, hij schilderde niet meer. Hij zou z'n boeltje bij mekaar-pakken en 't in de
pastorie opbergen, dan had Hendriks er geen last meer van en dan ging-ie maar wat
hengelen en wat fietsen in de buurt. Als-t-ie 't dan zoo nog 'n weekje uitgehouden
had, ging-ie terug. In 'n stad kon je tenminste nog ver-
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strooiing vinden, hier achtervolgde je 't spook van je onmacht voortdurend. Of de
freule nog komen zou....? Freule, freule.... hij noemde haar juffrouw.... Louise heette
ze, 'n mooie naam, om mooi te zeggen ‘Louise’. 't Was 'n aardig meisje wel, eenvoudig
en mooi; zooals ze er gisteren uitzag was ze om te schilderen.... Hij zou 't niet graag
probeeren, zou er natuurlijk niks van te recht brengen. Nee, dat moest je aan de
knappe menschen overlaten.... En toch.... 't was zoo iets prachtigs geweest, zooals
ze daar gisteren gezeten was op de bank voor 't huis met rond haar 't gespeel der
lichtvlokken en tegen de warm-paarse muur.... Van wie had-ie zoo iets 'ns gezien,
'n jonge vrouw in 't wit in de schaduw van 'n prieel? Op haar gewaad, warm-tonig,
tintelden als druppels licht, gelekt door 't dunne looverdak. Dat was allemachtig knap
geweest, verbazend. 't Was van 'n Franschman of een Belg. Ja daar had je knappe
lui onder.... Merkwaardig op wat goeien voet hij stond met die juffrouw van Thorn,
met Louise.... Ze had veel belangstelling voor kunst, had er 'n aardigen kijk op ook,
oneindig veel meer dan je bij leken gewoonlijk aantreft. En hij praatte graag met ze;
ze had wel gezonde principes, was 'n meisje waar wat bij zat.... 't Benieuwde hem
wat d'r aanstaande voor 'n heerschap was, of-t-ie nou wezenlijk zoo dom zou zijn als
ze zeiden. Maar hij was rijk in alle geval.... Heerlijk om rijk te zijn. Als hij nog 'ns
rijk werd, ging-ie reizen, Algiers, Egypte, Griekenland....
Hij hoopte maar, dat Louise niet komen zou vandaag.... Nee hij hield zich koest,
bleef lekker in de schaduw liggen.... Wanneer ze hem niet zag zitten bij Anne-Ka
zou ze wel doorfietsen. Was 't eigenlijk niet 'n beetje gek, dat ze elkaar zoo dagelijks
spraken? Och waarom; ze stelde belang in z'n werk, zag hem graag aan den gang.
Juffrouw Jansen was er toch ook meest bij.... Je kon alles wel gek gaan vinden. En
toch als 't zoo tegen twaalven liep en ze waren nog niet gekomen.... vreemd, dat je
aan zulke dingen zoo wennen kan, aan zoo'n ochtend-praatje en aan menschen....
Maar ze mochten nu toch wel 'ns 'n visite gaan maken bij den notaris.... 't Werd
onbeschoft langer te wachtten.... morgen maar 'ns doen met David, dan was 't
afgeloopen.. Aldoor wrang onder 't rustiger vloeien van z'n gedachten bleef 't gevoel
van z'n onmacht, dat telkens als met scheuten beangstigende twijfel bracht in z'n
denken.
En hij bleef maar roerloos liggen op den rug, verdoken in 't hooge gras, tusschen
de wriemeling der sprieten en al wat daar klein en glanzend leefde tusschen de teere
halmpjes, kleine insectjes, die vlogen en klommen langs de groene linten op en neer
en zich bewogen zeker en ijverig in hun wildernis. 'n Stilte van verlatenheid was om
de stee en in den door 'n heg omheinden boogerd. Alleen, of er ver 'n gebarste klok
klepte, klik-klakte nu-en-dan het haren van 'n zeis door 'n nabijen maaier in 't veld.
Want 't hooien was in vollen gang. Op den weg ook was 't stil, al hotste 'n enkele
wagen voorbij, 'n leege hooi-kar, die naar 't bedrijf reed. Maar tingelde daar niet 'n
fietsbel? Dat kon Louise zijn. Zou hij?... Nee hij bleef liggen. Ja 't was wel haar
schelletje.... En nu was ze op 't erf; al kon hij ze niet zien, hij hoorde 't aan 't nader-bije
gebel. Toch eigenlijk onhebbelijk van 'm om niet even naar haar toe te gaan.... Ze
had toch zoo'n warme belangstelling voor wat-ie maakte....
Hij hoorde haar welluidende stem, die praatte met de kinderen als 'n lief moedertje
en dan weer hel-opschaterend kinder-gelach in stoeierige joel-pret. 'n Aardig
huismoedertje stak er in die freule, 'n hartje van goud, moest-ie vinden. En op-eens
ging hij vreeselijk z'n alleen-zijn voelen, z'n alleen-zijn met sombere gedachten en
onweerstaanbaar trok hem de zorgelooze vroolijkheid, die dolde achter de heg.
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Vlug kwam hij toen op, maar terwijl hij voortstapte, bedacht hij, dat 't wel lijken
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kon of hij haar gezelchap zocht of hij belang in haar persoon stelde, en vreemd, voor
't eerst voelde hij, dat 'n lastige verlegenheid hem bekroop, dat hij de ontmoeting
moeilijk ging vinden.... Want 't was waar, hij stelde belang in Louise, hij moest zich
zelf bekennen, dat hij 'n verheuging ondervond, telkens wanneer hij haar zag
aankomen, hoog op haar rijwiel en als zij, bij hem, vlug afsprong voor haar
vriendelijke informatie naar den gang van z'n werk. Hij stond dan op van z'n
veldstoeltje en staande achter z'n studie, besprak hij met haar het resultaat van z'n
arbeid, vroeg ook wel haar meening, die ze bescheiden en toch beslist in wist te
kleeden. Vaak ook had hij partij getrokken van haar opmerkingen na prettige
disputen.... Want ja ze had 'n aardigen kijk op de dingen, had ook wel 'n fijn en
dichterlijk gevoel.... Die jonge Van Suylencom mocht z'n handjes dicht knijpen,
dat-ie zoo'n vrouwtje kreeg....
Nu, aan 't eind van den boomgaard, zag hij haar in d'r gespeel met de twee kleinste
kinderen van Hendriks. De kleine Janneman zat op haar fiets, bangelijk de mollige
knuistjes aan 't stuur geklemd en de korte beentjes krampachtig knellend om 't zadel;
maar Louise met 'n stevigen greep in z'n bloeze, stuurde vlug 't lichte voertuig in
wijde kringen om den hooiberg, terwijl kraaiend van plezier en verlangen Truitje
met afgezakte kousjes achter haar aansjokte en telkens riep: ‘Nou mag ik 'ns, nou
mag ik 'ns, toe nou....? Met 'n rooden blos, hijgend van warmte en inspanning, hield
ze eindelijk op. ‘Ja broer, ik moet 'ns even rusten’ zei ze, terwijl ze den kleinen jongen
met 'n handigen zwaai van 't zadel wipte. Maar Truitje drong zich terstond op: ‘Hè
laat mij nou ook is’. En er kwam al 'n pruillipje toen Louise, te moe, niet dadelijk
gereed was.
‘Als ik de lessen in 't fietsen 'ns voort zette, juffrouw Van Thorn?’ vroeg Jaap. Ze
had z'n nadering niet bemerkt, zag hem verrast aan.
‘Wel, meneer Mennings, met plezier aan u 't genoegen’, antwoordde ze, hem de
hand reikend, joviaal en met 'n vroolijken lach.
En 't spelletje herbegon, nu met 't meisje. Sneller en sneller cirkelde Jaap 't erf
rond, terwijl hij met z'n mond 't stooten van 'n motor-rijwiel nabootste en af-en-toe
het getoeter van 'n hoorn.
Totdat ook hij er genoeg van kreeg, 't zweet parelde op z'n gezicht.
‘Morgen de rest jongens’, zei hij tot de kleuters en plaatste de fiets tegen 'n paal
van den berg, onverbiddelijk.
‘En is u opgeschoten met uw werk’, vroeg Louise aan den schilder. Hij maakte 'n
wanhopig gebaar. Nee 't was niks geworden, hij had den boel weer door mekaar
gesmeerd, de vrucht van uren zwoegens.
Ze waren om uit te rusten op de bank voor de woning gaan zitten in de luwte van
den breeden schaduw-zoom. Er was nu bij Jaap niets meer over van den schroom,
die hij zoo even ondervonden had voor hij naar Louise toeging, er was integendeel
'n stille blijschap in hem, zoo bij haar te mogen zitten, als verwachtte hij van haar
troost in z'n zwaarmoedige stemming. Met doffe stem, neerslachtig vertelde hij van
z'n getob, van z'n twijfel.... En als van zelf in 't vrije landelijke, groeide tusschen de
twee jonge menschen de vertrouwelijkheid, geboren al uit dezelfde neiging van hun
zielen naar schoonheid, die bij de eene zich uiten moest in daden van beelding en
bij de ander bevrediging zocht in contemplatie.
En Jaap, van 'n eerlijke openhartigheid, voelend bij intuïtie dat z'n woorden
begrepen zouden worden, kwam er toe meer en meer van zich zelf te verhalen, van
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z'n tobben en moeiten, van z'n verlatenheid vooral.... Wist ze, wat dat zeggen wou,
je verlaten te voelen in 'n groote stad; te loopen tusschen menschen, die zich evenveel
om je bekommeren als 't eene rund om 't andere, dat daar in de wei liep, geen thuis
te hebben, dat vermooid werd door hartelijkheid van wie dan ook....
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Hij had wel vrinden, o, ja, vrinden om mee uit te gaan, zeker, die had-ie genoeg. En
ze konden ook wel hartelijk zijn, maar van 'n vreemde hartelijkheid.... Hij was 'n
poosje geleden 'ns ziek geweest, nog al ernstig en na dagen was er 'n vrind toevallig
bij 'm op komen loopen. Toen, na dat bezoek, had 't 'm niet meer aan belangstelling
ontbroken; er was elken middag réunie geweest op z'n atelier van ziekebezoekers,
die hun bitter-uurtje van hun soos naar z'n werkplaats verlegd hadden.. Toch
bedoelden ze 't goed, wouen 'm wat afleiding bezorgen in de narigheid.... 't Was
misschien kinderachtig van 'm, maar 't was voor hem 'n afschuwelijke kleinigheid,
waaraan hij maar niet wennen kon, 'n dagelijksche kwelling: Je stond 's morgens op
en niemand zei je goeie morgen en je ging 's avonds naar bed en niemand wenschte
je goeie nacht.... Ja, hij wist 't wel, dat leek 'n kleinigheid, 'n onbeduidende gewoonte,
nietwaar, maar je moest 't maar 'ns ondervinden....
Louise, meer besloten van natuur, verrast eerst door z'n confidenties, maar met
vrouwelijken tact de klachten van 'n fijn-voelende ziel begrijpend, vond hartelijke
troostwoorden en opbeuring.
Was het dan wel goed om in 'n stad te blijven wonen, als hij zelf vond, dat het
leven daar voor hem niet deugde, vroeg ze met 'n innigheid in haar stem, die Jaap
zacht ontroerde. Zou hij zich niet veel beter op z'n plaats voelen op 'n dorp, waar 't
leven zooveel intiemer was, waar hij ook zooveel rustiger kon werken? En z'n
vrienden.... Och ze begreep dat zoo goed, de een sleurde den ander mee.... Je moest
wel sterke beenen hebben.... Maar z'n werk, z'n werk eischte hem toch geheel voor
zich.... dat was toch 't groote en prachtige doel, waarvoor hij leefde, nietwaar....! En
als nu dat werk 'ns eischte, dat hij zich los maakte van het milieu, dat toch niet de
rustige tevredenheid gaf, waarnaar hij verlangde....? 't Zou misschien 'n offer zijn
maar de belooning zou stellig niet uitblijven. En zeker mocht-ie niet moedeloos
worden; 't mooie en goede kwam toch alleen maar door inspanning van alle krachten
tot stand. En nu hij den moed had gehad te beginnen, moest-ie ook den moed hebben
te volharden. Slechts zij die tot het einde volhard zullen hebben, zullen de kroon des
levens beërven, stond er geschreven, dat wist hij toch wel? En als hij zoo'n behoefte
had aan huiselijkheid, waarom stichtte hij zich geen eigen woning? Als 't waar was,
wat-ie vertelde, behoorde hij tot die naturen die met tweeën in 'n hutje op de hei
gelukkiger zijn, dan alleen in 'n paleis....
En Jaap: Ja wel, dat was alles makkelijker gezegd dan gedaan. Wie onttrok zich
makkelijk aan de sleur en 't hutje op de hei.... 't was heel poëtisch.... En toch, als-t-ie
'ns 'n vrouw vond, die hij lief zou hebben, die met hem mee kon voelen en den moed
bezat.... och waarom ook niet? 't Geluk wilde overal wel wonen.... Maar vaak had
hij de theorie helpen verkondigen, dat 'n artist eigenlijk niet trouwen mocht, dat z'n
werk hem te veel in beslag nam en hij gevaar liep z'n vrouw daarom te
veronachtzamen.. Dan materieele zorgen, zorg voor je kinderen, wat al
beslommeringen, die 'n onverdeeld zich geven aan je arbeid in den weg stonden....!
‘Goed,’ zei Louise, ‘maar 't moet dan ook 'n hoogstaande vrouw wezen, 'n vrouw,
die haar man begrijpt en ook geestelijk tot steun kan zijn....’
Toen met 'n klein schrikje sprong ze op. Lieve hemel, ze zaten hun tijd te
verbabbelen, ze moest vliegens naar huis, anders kwam ze te laat en bromde de
schoonpapa. ‘En wat gaat u nu morgen doen meneer Mennings?’ vroeg ze, terwijl
hij haar naar haar rijwiel begeleidde.
‘In 's hemels naam maar weer aan 't werk’.
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‘En u zoudt niet meer schilderen’, spotte ze.
‘Ach je kan 't niet laten. Elke keer hoop je opnieuw op 'n resultaat, als de
teleurstelling wat uitgebloed is’.
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Ze lachte. ‘Ik kom morgen kijken en u mag uw studie niet zooals vandaag in een
moedelooze bui wegsmeeren, voor ik ze gezien heb. Afgesproken?’
‘Ik beloof 't u’, zei Jaap plechtig.
Zij wielerde weg, snel, elegant en de schilder ging in de boerderij z' rommeltje
van palet en vuile kwasten wat opruimen.
Meer dan vorige dagen raakte Jaap's denken thans van 't jonge meisje vervuld. Hij
geloofde aan 'n kalme vriendschap als van twee gelijkgestemde menschen, die elkaar
toevallig en voor korten tijd ontmoeten en die 't prettig vinden samen te praten over
dingen, die hen beide belang inboezemen. Doch sterker ook voelde hij zich eenzaam
na haar weggaan en 't verlangen naar den ochtend, die kwam....
Dien middag was Jaap als in heimwee, tegen z'n gewoonte, weer naar de boerderij
van Hendriks gestapt en stil was hij gaan zitten op de bank voor de woning, die hem
op-eens als 'n lieve, vertrouwde plek was gaan toeschijnen. En zoo, daar zittend nu,
kwamen hem telkens brokken uit 't gesprek van dien ochtend met freule Van Thorn
in de gedachte; hij hoorde ze in zich zeggen door haar lieve, zachte stem, zag haar
kleine gebaren, waarmee ze de overdachte meeningen als onderstreepte. Was ze niet
'n lief en bizonder meisje, aan wie je niet dan met vereering denken kon? 'n Vrouw
wier alleenige tegenwoordigheid je al gelukkig van tevredenheid maakte....?
En heel langzaam kwam nu weer dat gevoel van droeve eenzaamheid hem
besluipen.
De hoeve lag er als verlaten; de kinderen waren meegegaan met de hooiers, ver
het land in; geen geluid ging er in de weidevlakte van de streek rond hem, 'n
eindelooze groening, on-onderbroken haast uitgelegd naar alle kanten. Ginds aan 'n
breede tocht, die wigde z'n effe waterbaan recht tusschen de kluitige kanten, als
vergeten 'n molentje te suffen stond, heffend z'n star wiekenkruis naar 't ontzaglijk
hooge. En rechts, den weg af, donkerden de boomen samen van 't buiten van den
notaris. Soms ook ontlook 'n voos gerucht van 'n verren trein kruipend als 'n groot,
zwart reptiel aan den wei-zoom, z'n goren adem blazend tegen den koepelenden
luchtwand, waar die dan een wijle hangen bleef, 'n groezele streep als van 'n beroeten
vinger, die smeurt iets smetteloos. 't Broeide in de lucht. Opgedampt uit on-te-ziene
diepten, ver achter den einder, stegen in 't Zuiden donkere gevaarten van wolken
omhoog, bedreigend de landen als 'n overhangende rots, waarop witte burchten zich
hieven, schitterend van sulferig licht. Zwaar de koppen, ver van hun steun,
onbegrijpelijk evenwichtig in hun gigantesken, vasten bouw, hardnekkig tegen de
gouden zonneflitsen, onverwinnelijk. 'n Stadige vooruitschuiving van vijandelijke
drommen gelijk, die, langzaam zich ontplooiend, 't gansche veld zullen bezetten met
hun donkere macht, week de wolken-dam uit, omsluitend meer en meer 't licht.
Ademloos van verwachting lag daaronder de wereld....
Jaap, in doffe mijmering, lette nauwelijks op de geluidlooze kamp-toerusting aan
't alzijdige lucht-veld. Was hij niet 'n stumperd in z'n eenzaam geleef, verloren in 't
menschen-gewoel van de groote stad? Z'n ouders dood, broer in Indië, zuster getrouwd
met 'n man, die hem innig antipathiek was, een botte, grove materialist, die de
verdiensten van elke daad in rijksdaalders wou uitgedrukt zien, stond-ie alleen op
de wereld met z'n werk als troost of tot kwelling, maar missend, tot snikkenstoe
missend, den vertrouwelijken omgang met 'n verwante ziel, 'n mensch, voor wie hij
leven kon en die voor hem leefde. Was 't zoo te verwonderen, dat-ie, verjaagd door
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de martelende eenzaamheid van z'n atelier, vertroosting zocht in dingen, die 'n bitteren
nasmaak achterlieten? En dan de dagen, dat z'n arbeid niet vlotten wou, dat-ie
neergesmakt leek in machteloosheid, zonder troost of opbeuring, dat-ie wanhopig
over z'n onmacht wegvluchtte van z'n werk, twijfelend aan z'n
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talent, ronddoolde door de stad en daar buiten, om 's nachts terug te sluipen in z'n
slaapkamer of onverschillig geworden z'n leed verfuiven ging met de vrinden in dolle
uitgelatenheid. En dan weer de dagen van overmoed, als z'n arbeid slaagde, wanneer
hij in 'n als plots geschonken genade te werken vermocht of 'n nieuwe rijkdom zich
op 't onverwachts in z'n kunstenaars ziel openbaarde, dat 't leven hem vol leek van
gouden beloften en de jubel wel niet einden kon; doch na die vreugde-roes van
overwinning terstond weer 't besef van z'n alleenheid, 't pijnigendst na z'n rijkste
geluksmomenten....
Thans, genietend de kalme huiselijkheid in de pastorie, waar hij telkens en overal
vond de zorgende hand van 'n toegewijde vrouw, die daar onbaatzuchtig en uit
genegenheid diende; de vriendschappelijke maaltijden, en de avonden doorgebracht
met gemoedelijken, ernstigen kout, al die kleine, dagelijksche vreugden, die zoo'n
stille blijheid aan je leven kunnen geven, maar die hij miste, thans besefte hij, sterker
dan in de sleur, z'n kamer-leven als 'n gruwelijke armoede en vereenzaming, waaraan
hij niet ontkomen kon. Hij zag zich nu zitten aan z'n eenzaam ontbijt, dat-ie
gauw-gauw maar opat, werktuigelijk onder 't krant-lezen als verstrooiing, en dat
zwijgend afgeruimd werd door z'n poeslieve hospita, die 'm altijd trachtte af te zetten
en elken dienst betaald moest hebben. Dan z'n gewerk in de morgenuren met wat
oppervlakkig gepraat van 't model als afleiding en daarna z'n eenzaam koffie-drinken
weer. Soms kwam er wel 'n vriend op-geloopen, niet vaak, en kon 't wel 'n korte poos
gezellig worden, al ontbrak steeds de intimiteit; maar na diens vertrek was dan ook
weer drukkender z'n alleen-zijn. Zoo, in wisseling van diepe neerslachtigheid en
dolle uitgelatenheid, waarmee hij z'n schrijnend leed verdrijven wou, zag hij het jaar
na z'ns moeders dood voorbij gaan, begreep hij eigenlijk niet, hoe hij dien tijd
doorworsteld had, zonder die hooge, wijze vrouw, die hem zoo goed had begrepen
en 'm te leiden wist en hem met die koesterende zorg omgeven had, waarin z'n naar
liefde hunkerend gemoed zich gelukkig voelde. Toen ze gestorven was, was alles
anders geworden. Hij was uit 't groote, stille huis getrokken, 't oude deftige huis, dat
ie liefhad om de beschaafde weelde, waarmede vele vroegere generaties 't hadden
versierd, had zich 'n groot hol atelier gehuurd met 'n klein slaaphokje - och, 't kon
'm niet meer schelen, hij was eigenlijk met alles tevreden geweest, daar hij toch
nergens zou kunnen weer-vinden, wat-ie verloren had - en leefde nu z'n leven vol
wisselende stemmingen, waar hij zich maar aan overgaf zonder veel tegenstand.
Jaap stond op; hij had genoeg zitten kniezen, vond-ie. Er was nou eenmaal niets
aan te veranderen; ieder mensch heeft wat. Des Lebens ungemischter Freude....
en-zoo-voort. Dat was maar zeker.
Hij keek in de woonkamer over de blauwe hor; er was niemand in 't vertrek. Op
de tafel zat de dikke kater te dommelen als 'n wacht, die in slaap gevallen is. Hij zag
op de hooge kast uit 't bereik van nieuwsgierige handen de studies staan, die hij
geschilderd had en daar gebleven waren om te drogen. 't Herinnerde hem aan z'n
getob van de twee laatste dagen. 't Was zoo heelemaal niets geworden, 't leek wel
modder. Hij zou morgen maar 'n nieuwe studie opzetten, wou wel 'ns naar 't hooien
gaan kijken.... Maar in 't land zou Louise hem niet op komen zoeken natuurlijk....
nee hij bleef dan maar bij Anne-Ka. Ze was een prettig model en 't was wel goed als
je een beetje aan je model wende.... Tjonge-jonge wat dee de lucht leelijk, daar kon
wel 'ns 'n donderbui uitkomen; naar huis gaan was misschien 't verstandigste.... binnen
zijn dan de beste....
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Op 't erf was Geert, de meid, bezig met de groote geel-koperen melkkannen, die,
blauwgestopt, op 'n rij tegen den muur werden gezet.
‘Ik geloof, dat we eindelijk de lang-
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verwachte donder gaan krijgen, Geert’, waarschuwde Jaap.
De pootige meid betuurde met 'n kennersblik den hemel.
‘Dat krijgen we voor-eerst niet’, voorspelde ze.
‘Zou je denken?’
‘Vast wel’, zei Geert heel stellig en ging den stal in, d'r tijd te kostbaar voor lange
gesprekken.
De schilder, op den weg, overwoog, wat-ie doen zou. Hij had nog geen lust om
naar huis te gaan. De pastoor was gewoonlijk om dezen tijd nog niet beneden en
David was gaan visschen. Jawel, de professor was er vanmiddag met 'n hengel op
uitgetogen in z'n eentje.... Onbegrijpelijk, waar hij dien hartstocht zoo op-eens vandaan
had gehaald. 'n Vreemde jongen toch, 'n stiekemerd, moest Jaap gelooven. Want
of-t-ie nou wezenlijk pogingen deed om met dat winkeljuffertje aan te pappen, je
kon er niet achter komen.... Enfin 't kon geen kwaad; dat nichtje van Hakman was
niet van vandaag of gisteren.... Kom, hij kon 'n eindje opwandelen voorbij de villa
van den notaris en dan langs 'n landwegje, dat daar ergens wezen moest, naar de
pastorie terug keeren. Maar nu op-eens, evenals des ochtends, kwam 'n schroom hem
overvallen, bedacht hij dat 't den schijn kon hebben van opzettelijkheid, dat hij daar
zoo langs gewandeld kwam.... om Louise.
Nonsens, nonsens, lachte hij die gedachte weg. Was ze niet verloofd met 'n
schatrijken notaris-zoon en wie was hij? 'n Jonge schilder, niet eens 'n arrivé, een
die wel 'ns genoemd was, maar absoluut onbekend voor de groote menigte; 'n
bloempje, dat nog in 't verborgen bloeide.... En al zou hij ook.... Och hoe kon 'n
mensch toch zulke dwaze invallen krijgen. 't Was te gek. Nee, nu ging hij er juist 'ns
langs; tegen die schooljongensachtige bleuheid moest-ie zich verzetten.
Voor hem hieven zich de boomen van 't buiten, 'n weelderige groei, opstaande uit
de vlakke strekking der rondomme landerijen, een dichte, ondoorzichtbare loofwal,
waarachter 't huis veilig besloten liggen moest. Genaderd zag hij nu ook 't huis zelve,
schouwend hoog over den weg, 'n oud landhuis met 'n laag bordes en wit-gepleisterde
muren, en op de plomp-vierkante schoorsteenen, als kleine versterkingen aangebracht
aan weerszij op de nok-einden van 't dak, 'n blinkerend, fijn wind-vaantje. Als 'n nis
van groen, de woning om-feestend, 'n groteske bouw van stemmige versiering, stond
de park-achtige tuin daarachter met donkere lanen opengaande aan den lichten
voortuin, die als 'n bloemen-hulde aan den voet gespreid lag, sieringen van reuzige
bouquetten, gehouden in smalle gras-zoomen.
Links voor, bij den weg, was 'n prieeltje, 'n nestje van fijn loof gelijk, waar in 'n
vrouwegestalte te zien was, schemering van 'n wit gewaad. Jaap voelde 't als 'n
onweersprekelijke waarheid: dat was Louise en ze keek naar hem; maar hij had niet
den moed om op te blikken, veinsde niemand gezien te hebben; 'n groote verlegenheid
kwam over hem, z'n gaan bemoeilijkend of plots z'n beenen verstramden. En hij liep
maar voor zich uit te staren als 'n onverschillige wandelaar, schoon z'n hart bonsde
met felle kloppingen. Nu was hij voorbij en uit 't gezicht. Hij bleef 'n oogenblik staan
met zich zelf in beraad. Wat was dit, wat beduidde toch die verwarring? God, hij
wist 't immers wel; waarom beloog hij zich zelf....? Louise, Louise! Heel z'n hart
verlangde naar haar. O, hij had haar lief met 'n prachtige, sterke liefde; hij had haar
lief als de reine vrouw, die in z'n leven zou komen met al de schatten van haar
teederheid, met gansch den rijkdom van haar geest; als de vrouw, die hij in de
oogenblikken van z'n macht zou kunnen opvoeren en laten blikken in de schoonste
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schoonheden, die z'n kunstenaarsziel te aanschouwen vermocht, maar aan wier borst
hij ook z'n moe, arm hoofd zou laten rusten als z'n scheppings-droom geëindigd was
en weifelend in z'n onmacht, hij de handen wel slap wou laten neerhangen. En uit
haar
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mond zouden de woorden komen, die 't geloof zouden smeulend houden, tot de vlam
van arbeids-passie weer uit kwam laaien; dan zouden haar woorden, haar bezieling
z'n moed opklaroenen tot nieuwen strijd en overwinning na overwinning.
Doch over den extatischen jubel van z'n gedachten, zooals hij die in uitersten steeds
beleefde, viel terstond als 'n doods-schaduw 't besef, dat dit niet te verwachten was
in waarheid. Was ze niet verloofd met 'n rijkaard, die haar alles geven kon, wat ze
maar wenschen zou. Stond niet 'n leven van weelde en overvloed voor haar open?
En zou ze dan den moed bezitten hem lief te hebben, hem te volgen in 't veel
moeilijker leven, waar waardeering en miskenning elkaar bekampen zouden? Maar
nooit zou die andere zoo'n schat aan liefde kunnen geven, als waarmee hij haar
omringen kon, want al wat hij bezat aan geest en ziele-gaven, wilde hij dienstbaar
maken aan haar.... En hij schreed voort, blind voor wat om 'm was of gebeurde; hij
voelde de gedachten wellen in z'n hoofd en diep in zich 't schreiende verlangen.... 't
Jubelde en 't klaagde in hem, er was vreugde van overwinning en wanhoop van
nederlaag. Dan rustiger, trachtte hij zich te herinneren, hoe dit alles gekomen was.
De eerste ontmoeting, stug vormelijk van zijn kant, schoon hij al gekomen was onder
de charme, die van haar uitging; later op haar morgen-wandelingen, 't even bij 'm
komen kijken uit pure belangstelling met excuses en beleefd gevraag of ze hem toch
niet stoorde en spoedig als meelevend met z'n werk, dat 't al rijper en rijper werd.
En hij, steeds meer dingen in haar opmerkend, die hem lief waren: haar echt
vrouwelijk gespeel met de kleuters van Hendriks, haar ongekunsteldheid en zin voor
't schoone.... In z'n liefde vermoeide hij die eigenschappen, zag ze groot en sterk,
voelde zich zelf harer bijna onwaardig. Ja, hij moest veel veranderen aan z'n leven;
't moest rein worden en aan deugden rijk, wilde hij Louise gelijk worden en hij moest
werken, werken, werken om iets tot stand te brengen, 'n groot, gaaf kunstwerk, dat
z'n maker de eer zou brengen, welke hem der liefste zou waardig maken.... 'n Voorbij
rijdende wagen deed hem ontwaken uit z'n gemijmer en hij bemerkte, dat hij 't
landwegje was voorbij geloopen. Hij keerde terug en vond het langs den tuin van
den notaris, belommerd door de boomen en verder zich slingerend 't land door, smal
tusschen wilgen en slooten, 'n korter toepaadje naar de kerk. 'n Groote weemoed van
onbevredigd verlangen zwol in hem, toen hij voorbij de plek kwam, waar Louise,
onzichtbaar thans, misschien nog wel zat; 'n droge snik stokte in z'n keel.... En hij
liep met loomen stap 't land-weggetje af....
Boven hem was de barning der luchten, 'n stapeling en vernietiging van
lood-grauwe wolk-gevaarten, aanstormend op 't al moeëre licht; maar door bressen
stuwde de on-te-ziene zon twee lichtstoeten op de versomberde wereld, breede banen
van glorierijk licht, dringend door de wolken-dreiging als stralen van Gods genade.
Dien nacht eerst brak het onweer los, was daar plots met 'n fellen slag als 'n alarm
signaal in de stilte op 't dorp aangerukt. Of zoek-lichten van 'n vreeselijken vijand
de gansche streek verkenden, 't nacht-zwart ontstellend in beangstigende klaarheid,
schimden de landen als met rukken op. Magnesiumbranden gelijk, uit 't lucht-hooge
geslingerd, plotseling ontvlamd en gebluscht, maar in die oogwenk de wereld
overstortend met hun koude gloeden, schichten de bliksemflitsen door 't zwarte,
kruiende zwerk tusschen de zwaar-aandaverende donder, dofdreunend als ploften
de hemelen bij deelen in elkaar.
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De heele pastorie was op de been gekomen, opgeschrikt door 't noodweer. Met
bleeke slaap-gezichten, slechts gekleed met los omgeworpen jas en vlug aangeschoten
broek, zaten de mannen te zamen op de studeerkamer van den pastoor, waar 't uitzicht
vrij was over de velden.
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En toen 't al heviger werd, was ook de angstige stem van Martha komen vragen of
zij en Da binnen mochten komen. De meiden zaten nu bibberend in-een gedoken in
'n hoek, rug naar 't venster gekeerd, en in-een krimpend als 't vertrek plots vol liep
van bliksemlicht, haar rozen-hoedje te bidden, in-devoot van angst met onhoorbaar
lippen beweeg.
Gedempt-zwaar, als spraken ze in de kamer van 'n dood-zieke, gingen de stemmen
der mannen, besprekend het gevaar en de kansen van inslaan. Ze zaten betrekkelijk
veilig, zei de pastoor, onder den bliksem-afleider van de kerk, maar op 'n eenzame
hoeve midden in 't veld zou-d-ie niet graag zijn nu! Zooals je op 't land 'n onweer
zag, zag je 't in 'n stad nooit. Hier was 't oneindig imposanter en aangrijpender. 't
Leek wel of de heele omtrek in brand stond; boos weertje, hoor.
De notaris woonde ook niet buiten gevaar, tusschen al dat hooge hout. Was niet
het vorige jaar de bliksem geslagen in 'n ouden olm vlak naast z'n huis?
Als 'n fantoom snel verschenen en verdwenen, spookte het landschap uit het
nachtzwart telkens en telkens bij 't blauwe, uitspattende hemel gevuur of 'n
reuzen-zwaard vonken sloeg uit de compacte wolkenrots. Ze zagen 't vee in de weiden,
te hoop gekomen bij de slooten, en 't dorp, gedrongen om de oude kerk, met den
plomp-vierkanten toren als van een feodalen burcht den omtrek beheerschend.... En
ging daar niet 'n man langs den weg, 'n eenzame man....? Doch de duisternis sloot
alweer samen, gaaf als onverbreekbaar en niets was meer te zien. De regen hagelde
neer; met gulzig geklok als 't drinken van 'n dorstig dier verzwolg de goot naast-aan
de kamer 't water. En huiverend van ontzetting waren allen neergezeten bij dien
geweldigen kamp.
Jaaps gedachten en zorgen waren aldoor bij 't witte landhuis, eenzaam in de wijde
vlakte. O, er was gevaar, er was gevaar voor Louise. Hij zat daar de handen gevouwen
met doffe oogen als wezenloos te turen in de duistere verten.
‘Laten we bidden’, had de pastoor gezegd en zachtkens was hij begonnen, maar
Jaap verstond de gebed-woorden niet; z'n tanden beten in de onderlip.
De bliksem scheen wel vlak langs de vensters heen te snellen. Opeens begon de
hond onrustig te worden, liep grommend naar de deur met kwaadaardig geblinker
van z'n sterke, witte tanden.
‘Daar staat 'n man in de tuin’, kreet David plotseling, wit van ontzetting. Als 'n
noodklok sloeg de zwarte metalige belklank beneden in de gang.
‘Heere Jezus, sta ons bij,’ bad Martha. Ze was opgesprongen, stond met gevouwen
handen midden in 't vertrek; de ouwe Da met verdwaasden blik sloeg het kruisteeken,
de mannen keken elkaar aan zwijgend.
En dringender luidde de bel. Of er gevaar dreigde van dien eenzamen man
daarbuiten was er 'n oogenblik van besluiteloosheid, 'n weifelen; toen vloog Jaap
naar beneden in sprongen de donkere trap af, doch de pastoor volgde terstond met
Martha. 'n Jonge boer, druip-nat, stond bij de voordeur. Jaap draaide aan de pit van
'n kleine ontstoken petroleum-lamp; 'n onzeker licht dreef uit over de duistere gang.
‘Wel Maarten, wel jongen, wat hebben we nou aan de hand?’ vroeg de geestelijke,
vaderlijk bezorgd.
En de jonge boer, onthutst, verward, stotterde z'n boodschap.
Z'n moeder was plotseling zoo min geworden; ontijdige bevalling; direct pastoor
halen en bedienen, had de dokter gezegd; de vroed-vrouw was zelf om den dokter
geloopen; 't bloedverlies was vreeselijk, niet te stelpen. En snikkend aldoor, z'n zinnen
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verloren door 't verschrikkelijke wat aan 't gebeuren was, deed de jongen z'n verward,
moeilijk verstaanbaar verhaal. Maar de pastoor en Martha wisten genoeg. 't Elfde
kind en zij niet jong meer.... drie-en-veertig mocht ze al zijn.... Had ze zelf niet 'n
voorgevoel gehad, dat 't dit maal niet goed zou gaan. Laatsten Zondag uit de vroeg-mis
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had ze 't nog aan Martha gezegd, ze zou de jongste wel niet groot zien worden. Ze
had niet voor niks Marietje van school genomen, al was 't kind nog jong genoeg. D'r
handen mochten niet verkeerd staan voor 't huishouden, als zij er niet meer was. En
nu was d'r voorgevoel dan waarheid, bepeinsde Martha met 'n schreiend meelijden.
't Bleeke gelaat van den geestelijke stond droef, maar beraden in 't besef van
ernstige plicht. En nadat hij met 'n paar hartelijke troostwoorden den jongen had
weggestuurd - hij kwam onmiddellijk en ze moesten thuis maar alles klaar-maken
voor de bediening - was hij snel naar z'n kamer geijld om zich te kleeden.
‘Ik zal mee gaan,’ zei Jaap beslist tot Martha. ‘Pastoor kan niet alleen gaan in dit
weer’.
‘Ja,’ zei de meid bezorgd, ‘'t is gevaarlijk met die duisternis; je ziet weg noch steg
buiten’.
‘Ik zal m'n acetyleen lantaren meenemen’. Jaap snelde al naar boven. 'n Koortsige
ijver bezat hem om te helpen, zooveel hij vermocht. David kwam hem in den weg
geloopen met vragen.... Wat 'n toestand, wat 'n toestand.... Hij ging maar weer naar
bed; je kon nou eenmaal niet met z'n allen helpen.... 't Onweer minderde, hij geloofde
't restje wel. En huiverend, met 'n bleek slaapgezicht, ging-ie in z'n kamer, sloot de
gordijnen om den bliksem niet te zien en kroop onder de dekens.
Maar beneden in 't ongure kelderachtige der naakte gang met den armelijken
lichtschijn van 't petroleum-lampje tusschen de drie op-donkerende gestalten, stond
de pastoor met Jaap en Martha 'n kort beraad te houden. Ja, dat was heel goed, Jaap
moest maar meegaan. 't Was maar 'n tien minuten loopen, doch 't was veiliger nu 't
buiten zoo aarde-donker was om 'n lantaren mee te nemen. En hij kon terstond weer
terug gaan; de pastoor zou allicht 'n uurtje blijven en met den ochtend-schemer thuis
komen.
Toen gingen ze gedrieën, Jaap voor-op 't licht dragend, 'n vreemde stoet, als
kwaadzinnenden met 't gespook der monsterachtige schaduwen, die gleden en doken
achter hen aan, naar de kerk. Haastig traden ze binnen. Als wandloos stond de gewijde
ruimte om hen uit bezwangerd met den zachten nageur van wierook, den vorigen
avond gebrand; 'n mysterieus licht gelijk, of 'n bloedroode ster was neergedaald,
zwevend laag boven 'n zee van duister-zwart, praalde er de stille schijn der godslamp.
Plots gesteld in den dwalenden, oranjigen gloor van het petroleum-lampje, rezen de
banken op, waar Jaap langs ging, verscheen de communiebank, als 'n beletsel staande
dwars over 't pad. Maar Martha, gewend te helpen, kennend den weg ook in 't duister,
was 't altaar al opgeijld, ontstak er 'n kaars. En plechtig met knieling en gebuig opende
de priester het tabernakel en borg met eerbiedvollen schroom het Heilig Sacrament
met de gewijde Olie op z'n borst. Daarna doorgingen ze, 'n kleine processie, 't
middelpad, terwijl bij 'n fellen bliksem-flits de kerk daar plots als ganschelijk-herboren
rondom hen stond, te zien als 'n visioen, 'n oogenblik van werkelijkheid en plots weer
verzonk in haar nacht-dood van vormen. En of 'n houten, zwaar-balkig gevaarte
in-een-plofte met ruwe rukken vernield, daverde de donder uit, dat trilde het gebouw
en heftiger striemde de regen neer, 'n wilde razernij van voort-jagende waterhoos.
Doch plicht-geweten, door niets af te schrikken in den ernst van 't uur, doorschreed
de priester het middel-pad, 't hoofd gebogen, verzonken in gebed, de hand in de borst
als ter beveiliging van 'n schat.
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Even later stonden beide mannen buiten in de allee, waar de regen neersijpelde als
lekkend door 'n vervallen dak. De lantaren wierp haar blanken schijn ver vooruit,
belichtend 't eenzame pad, glijdend langs de zwarte stammen, die terzijden opdoken
één na één. Als 'n gewelf met fijn-brokkig gesteente bezet en waartusschen vreemde
onsymetrische figuren waren gelaten, schimde
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de blaren-koepeling voor boven hen op bij de voort-ijlende licht-stuiving, donkerde
achter hen weer samen tot 'n massale zuilengang van zwart graniet.
Of hij eenzaam liep, schreed de pastoor naast Jaap voort, verzonken in contemplatie,
zwijgend, onachtend het weergespook; en in den jongen man was 'n zachte vrede,
een stille blijdschap bijna om 't bedrijven van deze eenvoudige goede daad, die hem
dichter opvoerde bij de hoogheid van Louise.
Zij hadden spoedig het dorp bereikt. In bijna alle huisjes schemerde licht achter
de gelaten gordijnen. De menschen waren in 't uur van gevaar op gekomen. Even
buiten de kom van 't dorp was de kleine hoeve, waar de moeder te sterven lag. Jaap
nam bij 't hek afscheid; hij voelde z'n hart ineen krimpen bij de gedachte aan de
tragedie, die daar afgespeeld werd. Dit ontzettende menschen-wee leek hem te
smartelijk om te dragen, 'n gruwelijk-onrechtvaardige natuur-daad, die God in z'n
almacht en liefde had moeten verhinderen. En 't revolteerde in 'm: God, God hoe
kunt Ge 't toelaten....
Als met 'n ruk betoomd, was de regen zachter beginnen te vloeien en zeldzamer
en doffer ging de donder aan; 't onweer was aan 't wegdrijven. 'n Vochte koelte dreef
tusschen de huizen en over de weien; of 't rond-omme was uitgezet en 't al vernieuwd
en verfrischt, ging ruimer de adem na de zwoele bedwelming der drukkende
hittedagen. En stil-aan keerde de rust weer, vloeide uit over de ontstelde landouwen,
nu in verte de onweers-geruchten verstierven, en de schemer van 'n nieuwen dag
reeds ontlook.
Jaap op z'n eenzame wandeling naar de pastorie met de sombere gedachten aan
den dood, wreed-beangstigend in zich, voelde opeens 'n verlangen om nu te gaan
naar 't huis, waar Louise was, tevreden al haar heel dicht bij zich te weten. Toch, na
kort beraad, deed hij 't niet. Maar thuis, in z'n bed, klaar wakker met starende oogen,
lag hij nog 't mysterie van leven en dood te overdenken en bovenal 't wonder der
liefde, die 't leven verrijkt tot 'n kostbaar goed en schoon bron van alle leven,
levens-offers eischt. Toen de morgen al droef aanlichtte - de pastoor was pas thuis
gekomen even 't huis vullend met ochtend gerucht - sluimerde Jaap eerst in, onrustig
met verward gedroom.

VII.
Vaal als bij mist, die optrekt, hing de dag grijs schemerig uit onder 't dreigend gewolk.
't Leek wel of dien nacht al de zon- en zomer-weelde was vernield onder de slagen
van 't onweer. 't Al was versomberd en verkild, geworden als van 'n andere, armere
natuur onder de lage welving der luchten, die dreven puilend van regen-zwaarte in
moeë stoeten over de landen.
Blauw-bewaasd als aangeslagen van vocht en glansloos lagen de weiden naast de
wegen uit, rul van modder met lange, troebele plassen in de wagensporen. 'n Strakke
wind tochtte bolderend de vlakte over; als met sierlijk gewaaier van pluimen weken
de boomtoppen uit en er was 'n droog geruisch van de blaren-schuifeling gelijk 'n
hagel-val maakt op zachten grond.
Jaap stond te dralen in 't voor-de-kerk-tuintje, mistroostig spiedend naar de lucht.
Doch ten slotte, ja hij ging maar op stap al zou er van werken niet veel komen. En
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ongeanimeerd, met loomen pas doorging hij de allee, stug voor zich uitblikkend, de
korte houten pijp nijdig tusschen de tanden geknauwd.
Nee, van werken kwam geen bliksem vandaag, de natuur was leelijk onder dat
mieserige licht. Ellendig, ellendig nu hij juist de klaterende zon zoo noodig had, voor
de bestudeering van z'n groote plannen.
Den vorigen avond, toen hij in bed lag, wachtende op den slaap, die maar niet
komen wou, had hij ze eensklaps en gerijpt voor zich gezien, had-ie den driftigen
drang in zich voelen jachten om de mannelijke, krachtige schoonheid te schilderen
van den hooitijd in de laaiende daghitte: 'n drie-luik wou hij maken met als motief
in jubelende en schallende kleuren: de Oogst. De passie voor
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z'n kunst, die van geen aarzelen of bezadigd overleggen wist, dreef hem tot
uitbundigen werk-ijver, deed hem verlangen naar den nieuwen dag. En ook was er
't verlangen om iets groots, iets overmoedig-groots bijna te scheppen, dat den maker
hoog verheffen zou.... ja, voor Louise vooral.... voor Louise..
Nu in-eens droef-lichtend de dag en somber-verlaten de streek als door 'n ramp
geslagen na 'n tijd van zonneweelde. Z'n energie leek tegelijk wel geknakt door die
bittere teleurstelling en z'n werklust weg. Nee er kwam niets van werken, maar och,
thuis kon-d-ie 't ook niet uithouden. Er druilde 'n naargeestige stemming in de pastorie,
ze waren onder den indruk van het sterfgeval.... 't arme wijf.... ja, God, er was
narigheid genoeg in de wereld.... Wat waren zijn moeiten en zorgen vergeleken bij
zoo'n tragedie....? 't Gepieker over z'n liefde, - hij lag met zich zelf overhoop;
belachelijk eigenlijk.... Waar was nu z'n brutaliteit, z'n savoir vivre?
's Ochtends in de koel-nuchtere dag-werkelijkheid, moe nog van den emotie-vollen
nacht, vreemd in z'n herinnering geward als niet werkelijk beleefd, 'n klare droom
veeleer of 'n gebeuren uit ver verleden, had Jaap na z'n laat ontwaken - want goedig
had de pastoor tegen Martha gezegd de jongens maar uit te laten slapen - z'n gemijmer
van den vorigen middag liggen ontleden en rustig zonder medelijden met zichzelf
getracht z'n gevoelens voor Louise te bepalen. En de slotsom was geweest, dat z'n
affectie voor haar 'n hopelooze was. Louise was immers verloofd met 'n richard, die
haar alles aan kon bieden, wat 't leven aantrekkelijk vermocht te maken.... tenminste
wanneer haar hart uitging naar rijkdom en weelde.... En wie was hij? Was-t-ie niet
'n groote tobber, onderworpen aan staag wisselende stemmingen en wat had-ie in 't
leven nog bereikt? Maar hij zou wat bereiken, hij zou er komen.... hij wilde, verdomd
hij zou slagen bezwoer hij zichzelf met drift.... Maar wat had-ie dan nog als z'n dagen
eenzaam voortgingen? En al verkeeg hij, wat hij zich beloofde, wat zou hij op dit
oogenblik Louise aan kunnen bieden....? Geld bezat-ie maar 'n klein beetje, genoeg
om heel, heel kalmpjes te leven, maar overvloed nee, geen denken aan.
En als zij nu juist die weelde begeerde, haar huwelijk daarnaar berekend had....?
Kon je eigenlijk wel iets anders verwachten van 'n verarmde freule....? Z'n gedachten,
bitter geworden, deden pijn.
Nee, nee, 'n dwaasheid had-ie zich in 't hoofd gehaald en nou maar weer weg er
mee, 't kon nog. Dit moest de eerste en laatste bladzijde van den roman blijven, 'n
prettigen, sentimenteelen roman met je zelf als hoofdpersoon doch onverstandig om
te voleinden.... En toch wat 'n heerlijke gedachte, wat 'n rijkdom voor je ziel: lief te
hebben en bemind te worden, eerlijk, belangeloos, offervaardig.... Wat 'n gave Gods
was toch liefde.... Maar 't was voor hem niet weggelegd.... Hij durfde ternauwernood
aan de mogelijkheid denken, 'n vrouw als Louise, 'n lieve, verstandige vrouw, die je
begreep, die met je meeleefde, echt 'n gedeelte van je zelf, verstandelijk ook.... 'n
vrouw als Louise.... Louise zelf! Waarom zou 't niet kunnen, waarom niet eigenlijk....
Bezit 'n vrouw, die lief heeft, niet den moed tot alles....?
Op-eens was hem toen 'n vreemde, doch klare gedachte ingevallen, die als 'n
openbaring z'n geest scheen te verlichten. Als dit 'ns 'n voorbeschikking was, 'n
bestiering, z'n gaan naar dit vergeten achter-af dorp, om daar Louise te ontmoeten?
Hoe vaak gebeurde iets dergelijks! - En dit werd de lievelings-idee, die hij koesteren
bleef.
Na 't ontbijt met het trieste gepraat over den voorbijen nacht - de pastoor was vol
van 't sterven van vrouw Tromper, bij wie hij gebleven was tot het einde, sterfbed
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van 'n brave ziel, zoo heel-en-al overgegeven aan Gods heiligen wil; aandoenlijk
was 't geweest en ook troostend zoo'n afsterven - had Jaap het in de kil-sombere
pastorie niet uit kunnen
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houden. David was mopperig, had slecht geslapen, verwenschte het weer en 't
Hollandsch klimaat en ouwe Da liep met 'n gezicht of iedereen en alles haar in den
weg stond.
Buiten in de wel droeve maar rustige eenzaamheid kon de schilder tenminste weer
heerlijk ongestoord z'n gedachten laten gaan en weer begon hij z'n verliefd gemijmer.
Of Louise nog komen zou? Ze had 't beloofd, maar nu 't weer omgeslagen was, elk
oogenblik regen dreigde, scheen 't twijfelachtig. Toch bleef hij hopen. 'n Dag zonder
haar te zien, terwijl ze zoo dicht in z'n nabijheid was, zou 'n kwelling zijn. En och,
of hij die tenminste houden mocht, hun dagelijksche ontmoeting.... ja daar wilde hij
geen afstand van doen, al was 't misschien onverstandig, van dien vriendschappelijken
kout, elken morgen bij Hendriks.
Dien ochtend doorleefde hij in spanning. Aan werken dacht hij zelfs niet. 't Werd
'n tijdverbeuzelen met wat heen en weer geloop en 'n klets-praatje met den boer en
de meid. Hij slenterde den weg op, kwam weer terug, meende telkens 't bekende
belgerink in de verte te hooren.
Louise kwam niet. Langzaam verging de morgen, neerdrukkend van sombere
alleenheid en kwellend door steeds sterker wordend verlangen. Toen terugwandelend
naar huis bedacht Jaap, dat 't nu 'n geschikte dag kon zijn om 't lang beloofde bezoek
bij den notaris af te leggen en 't was 'n allerpleizierigst toeval, dat de pastoor, aan de
koffietafel, zelf dat voorstel opperde.
David, wat schuchter van aard en zich niet makkelijk bewegende onder vreemden,
had wel bezwaren.
Was dat nou wel zoo noodig? Wat kon hem toch eigenlijk die ouwe van Suylecom
schelen, 'n man, dien je misschien je leven nietmeer terug zag? En waarom juist den
notaris en niet den burgemeester of den dominé..? Nee waarachtig, hij zag de
noodzakelijkheid niet in.
Maar de pastoor bleef op z'n stuk staan. De notaris zou 't beslist kwalijk nemen;
hij had hen vriendelijk en beleefd uitgenoodigd; ze hadden toch ook kennis gemaakt
met z'n schoondochter in spe. En dan, van Suylecom was altijd bizonder gastvrij
voor de logées van de pastorie, verzocht ze zelfs soms te dineeren.... Nee, nee, ze
moesten bepaald gaan.... en met dit weer verletten de neven toch niets....
De litterator durfde bij den beslisten toon van z'n oom niet meer tegen sputteren,
maar toen Jaap met 'n kalm, bedoeling-loos gezicht verklaarde, dat hij 't heelemaal
ééns was met den geachten vorigen spreker, moest David toch 'n paar stekelige
opmerkingen plaatsen.
‘Nou ja, voor jou is 't misschien wat anders, jij bent chaud met de freule en de
gezelschapsjuffrouw, maar ik heb Goddank met die menschen niets te maken’.
‘Kom-kom’, zei toen Jaap, ‘je ziet de zaak te tragisch in, professor. En als je zoo
min-achtend doet over die dames.... gunst, beste jongen, 't maakt zoo de indruk of
je de druiven zuur vind’.
Het was in den middag en Louise stond voor de open tuindeuren van haar slaapkamer
in den hof te kijken, waar Jacob de staljongen, met den hond aan 't stoeien was. Maar
de vochte kilte van 't buiten huiverde 't vertrek binnen, deed 't meisje even rillen en
vlug trok ze de glazen deuren maar weer dicht, draaide de spanjolet om en ging terug
naar haar kaptafel.
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Ze wilde toch wel 'n beetje toilet maken voor 't bezoek van de neven. Hoe
somberstemmend was anders dat regen-gedruil. Je voelde je 'n ander mensch als de
lieve zon scheen. 't Ergste was, de somberheid zat in 't huis; de stemming was er
ellendig vandaag.
De notaris had weer 'ns 'n flinke mopperbui gehad en als die niet zakte, troffen de
jongelui 't maar slecht. Eerst z'n gebrom al aan 't ontbijt, of zij 't helpen konden, dat-ie
slecht had geslapen door den onweersnacht. En dan die ergernis over kleinigheden,
over de eieren, die te zacht gekookt waren en over 'n knoop, die juffrouw Jansen
vergeten had aan z'n jas te zetten. Hoe kon
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iemand over zulke futiliteiten toch zoo te keer gaan? Gelukkig, dat Willem niet zoo'n
driftkop was. Dat was 'n groot verschil bij papa.... Daarna de heftige ruzie op kantoor
met den candidaat, even groot, opgewonden standje als de ouwe heer Van Suylecom.
Bij tijden ging 't niet samen.... met aankomen en afvallen van de blaren, zei Juffrouw
Jansen, was 't steeds mis.... heele twist-perioden waren er soms. Maar van ochtend
was 't dan al zoo erg geweest als ooit. Hun schreeuwerige krakeel-stemmen, waren
door 't heele huis te hooren geweest en de juffrouw-van-gezelschap had er aldoor
zenuwachtig om zitten lachen. ‘'t Blijft maar donderen’, spotte ze bij 't gesmijt van
de deuren en 't ruwe neerkletsen van boeken. 't Was 'n gevecht van stemmen geweest,
heesch van woede, stokkend telkens bij 't gestruikel over de driftwoorden. De meiden
hadden heimelijk staan luisteren aan de keukendeur met stiekem gegichel. 't Was
zoo hoorig, woord voor woord, kon je verstaan.... Maar in hun opwinding scheen 't
de twistenden niet te kunnen schelen. En de candidaat durfde nog al wat te zeggen
ook. Had-ie den notaris niet toegesnauwd, dat hij z'n zaken niet bij hield, zoo goed
als niets meer van de wet afwist, dat-ie 't niet buiten 'n candidaat zou kunnen stellen?
't Was 'n brutaal heer, als-t-ie driftig was. Maar dat zou nu toch 't eind wel wezen.
Hij kreeg nu z'n congé, had de notaris gezegd, onherroepelijk. Zoo iets kon je niet
door de vingers zien.... De menschen maakten 't elkaar wel moeilijk.... Louise was
hevig onder den indruk van die twistscène gekomen, 'n plotse, onverwachte
herinnering aan gelijke twisten tusschen haar ouders, jaren geleden. Want grauw en
liefdeloos lag haar jeugd achter haar door 't bandelooze, spilzieke geleef van haar
vader, die, z'n carrière gebroken door eigen schuld, als kapitein was gepensioneerd.
Door alles heen 'n wonderlijke optimist, geloovend in nooit te verwezenlijke
toekomst-plannen, waarover hij met dikke woorden uren lang betoogen kon, knutselde
hij z'n leeg leven verder op een Geldersch achteraf dorp, tevreden als-t-ie z'n biertje
maar op tijd kon drinken, meer-en-meer verwordend, z'n eergevoel dood en maling
aan z'n adeldom.
Doch de moeder, bitter door de desillusies, die waren gekomen al in 't begin van
haar huwelijk, trotsch en stijf in haar principes, ongenaakbaar zich heffend op de
grootheid van haar geslacht, verkilde haar omgeving door den stillen opstand tegen
het lot en de kwalijk verborgen minachting voor haar echtgenoot, zich uitend in 'n
kalme negatie na 'n periode van heftige scènes. Zoo hadden de kinderen, in de eerste
jaren van hun bestaan reeds, heel de ellende van 't meer-en-meer bekend wordend
debakel beleefd en later, tot rijper besef gekomen, de tragedie van haat tusschen man
en vrouw. Zuinig ook moest er geleefd worden van 't overblijvende van 't verdobbelde
en verspeculeerde fortuin en van 't pensioentje. De familie, niet rijk maar groot-levend,
hielp slechts weinig en zonder sympathie. En of alle voorspoed voor immer geweken
was, stierf de eenige zoon, gladde kop, met schitterende vooruitzichten, als
genie-officier in Indië aan de cholera. Louise's zuster, aardend naar haar vader, had
na veel geflirt en gehengel naar 'n man om maar weg te komen uit 't droeve thuis, 'n
luitenant van de infanterie getrouwd en 't was daar ook maar schraaltjes en door de
kleine beurs en 't karakter van beiden was 't huwelijksgeluk niet groot. Maar Louise,
de jongste der drie kinderen, mooi en begaafd, gehard daar-en-boven in 't leven,
waaruit ze nuttige lessen had weten te trekken, was vast besloten te slagen. Ze kende
de klippen, die vermeden moesten worden; ze dweepte niet maar handelde na kort
beraad. Ze wist, dat armoede geen schande behoefde te zijn en rijkdom geen waarborg
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voor geluk, doch had ervaring genoeg opgedaan bij de ontbering om oneindig meer
van 't bezit te verwachten.
De jonge Van Suylecom nu was rijk en van deftige familie.
(Wordt vervolgd.)
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Kroniek.
Jozef Israëls †
Een kort woord van afscheid aan Jozef Israëls. Een woord van rouw ook, natuurlijk,
maar van rouw toch zonder bitterheid. Wie zou niet berusten waar zóó de dagen
werden vervuld. Werken te kunnen, werken met onverzwakte krachten, tot aan het
late einde - allerbenijdenswaardigst kunstenaarslot!
De dagbladen dezer dagen hebben zijn voornaamste werken genoemd. Voorname
werken waren het zeker, en wereldberoemd. Men zou willen weten welke de groote
meester zelf voor zijn schoonste werken hield. Maar hij kan ze zich alle niet meer
herinnerd hebben, de honderden! En misschien ook wel hing zijn altijd jeudig hart
telkens opnieuw weer het innigst aan het werk dat hij op 't moment onderhanden
had. Het zou mij niet verwonderen...
Van karakteristiek nú geen woord hier. Die is gegeven, en zal weer gegeven
worden, ook in Elsevier's Maandschrift. Het tijdschrift liet zich, waar het gold hulde
te brengen aan het genie van Israëls nimmer onbetuigd. Geen ander schilder werd
zoo vaak in deze kolommen gewaardeerd. In het eerste deel schreef Frans Netscher
over hem, later - toen hij tachtig jaar was geworden - Philip Zilcken, onlangs nog,
naar aanleiding der eere-tentoonstelling van zijn werken te Venetië: H. Martin. En
hoevele andere malen nog illustreerden (in den hoogsten zin van dat woord)
schilderijen en teekeningen van Jozef Israëls onze bladzijden.
Een eerbiedige groet ten afscheid. Meer nu niet. Jozef Israëls - wij zullen er ons
aan moeten wennen dat ook hij tot de geschiedenis behoort. Hij die niet alleen zelf
zulk een groot artiest was, maar ook zoo warm voelde voor anderer kunst en daarvan
ontelbare malen vriendelijk en breedelijk getuigd heeft.
H.R.

Boekbespreking.
Nederlandsche Bibliotheek CX; Jacob Geel, Onderzoek en Phantasie,
Gesprek op den Drachenfels, Het Proza, met een inleiding en
aanteekeningen van Dr. C.G.N. de Vooys, en CI-CIII: J. Eigenhuis, Groei,
een roman uit de Onderwijzerswereld, Amst. Mij. voor Goede en Goedk.
Lectuur (zonder jaartal).
Louis Couperus Korte Arabesken, Amst. Mij. v. Goede en Goedk. Lectuur
1911.
Louis Couperus, Antieke Verhalen van Goden en Keizers, van Dichters
en Hetaeren, Amst. L.J. Veen (zonder jaartal).
Cyriel Buysse, De Vroolijke Tocht, Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1911.
H.Z. Zegers de Beyl, Gekrookt Riet, Amersf., Valkhoff & Co. (zond.
jaart.).
Dat is nu weer eens een voortreffelijk idee van den heer Simons geweest, ons een
bundel Jacob Geel in zijn Nederlandsche Bibliotheek te geven. De directeur der
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Maatsch. v. Goede en Goedk. Lectuur moge het dan, wat betreft de ‘lijn’, die bij
uitgaven als de zijne het best gevolgd ware, met ons eens zijn of niet, onze toejuiching
bij het doen herleven van zulk een deeltje uitnemend proza (dat op duurdere en
minder smakelijke wijze uitgegeven bijna niet meer ‘onder de menschen’ kwam) zal
hij vermoedelijk wel genadig in ontvangst willen nemen. Mij komt het voor, dat het
in de eerste plaats deze soort van met kennis en toewijding ingeleide en geannoteerde
herdrukken van mooie oudere werken is, die men van een ondernemen als dat der
genoemde Maatschappij verwachten mocht, veeleer tenminste dan de eerste uitgave
(waarom ook dadelijk zoo goedkoop?) van romans, novellen, drama's of gedichten,
die, zoo ze niet toevallig bizonder uitmunten, aan de geheele serie een minder
gedistingeerd
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om niet te zeggen banaal karakter dreigen te geven.... Doch mopperen wij, althans
heden, niet. Wij hebben nu Geel en wie weet wat er nog volgt. Hooft's Historiën,
Van Effen, Kinker?.... Hoe gaarne zouden wij op den duur het beste wat de
Nederlandsche letterkunde tot aan onze dagen heeft voortgebracht in deze zoo helder
zwart gedrukte, ook overigens aangenaam uitgegeven, en toch zoo goedkoope boekjes
bezitten.
Geel over te lezen, het veroorzaakt, bij al het genot dat geest, humor, fijne stijl en
nog altijd frissche, ruime ideeën vermogen te geven, begrijpelijkerwijs ook wel eenige
teleurstelling. Zoo gewend zijn wij in dezen kernigen prozaïst, met zijn stevigen
hekel aan al wat slap, valsch of versleten, zijn geestdrift voor al wat waar, echt en
persoonlijk is, de voorlooper en aankondiger van Potgieter, Huet, Multatuli, ja wel
degelijk ook van de Nieuwe Gids-periode te zien, dat het ons tegenvalt wanneer wij
bemerken, dat sommige zijner begrippen toch nog zoo vaag en weifelend waren,
andere nu al verouderd blijken, dat hij omtrent kunst in het algemeen, en dus ook
omtrent litteratuur als kunst, eigenlijk nooit tot een volle, krachtige, warm-levende
overtuiging gekomen is. Geel was een man van nadenken en wetenschap, die veel
voor de litteratuur gevoelde, en ook wel ongeveer begreep wat zich in die hem
interesseerende afdeeling der menschelijke productie bizonderlijk onderscheidde.
Doch hoe ruim en mild van geest, hoe smaakvol en artistiek-gevoelig ook, te veel
was hij kind van zijn tijd, te warm vooral klopte zijn hart voor sommige zijner geleerde
tijdgenooten, dan dat hij zich geheel onttrekken kon aan hun opvattingen - volgens
welke ‘de letterkunde’ nu eenmaal onder de wetenschappen thuishoorde, de
‘dichtkunst’ alleen onder de kunsten. Zijn slotsom omtrent het proza, den ‘ongebonden
stijl’, is dat daarvoor ‘oefening en kunst’ gevórderd zijn. ‘O n d e r z o e k e n
P h a n t a s i e ’ was een welgekozen titel voor Geels letterkundig werk - aldus
Bakhuizen van den Brink in De Gids; ook Dr. de Vooys citeert de typeerende uitspraak
in zijn voortreffelijke inleiding - ‘omdat de verhouding van wetenschap tot kunst,
onderzoek tot phantasie, het voorwerp zijner bespiegelingen was, omdat hij de leer
wilde prediken dat er harmonie tusschen beide zijn moest, zooals hij die in zich
zelven gevoelde’. En De Vooys voegt er bij: ‘Maar toch: onderzoek moest vóór de
fantasie gaan. Wie, als de jonge Beets, de fantasie verhief ten koste van de wetenschap,
vond in Geel een beslist tegenstander. Hij hecht meer aan het tastend zoeken van de
wetenschap dan aan de intuïtie van de kunst. Zijn geest is rationalisties van aanleg,
maar te diep om in rationalistiese oppervlakkigheid te vervallen’... De kwestie is,
geloof ik, vooral, dat de altijd waarheidzoekende Geel, diep gevoelende dat ook in
de kunst, in àlle kunst, waarheid een eerste vereischte is, de rechte verhouding
tusschen déze, de artistieke waarheid en de wetenschappelijke, die van ‘het
onderzoek’, niet helder genoeg onderscheidde.
Dit over de lichte teleurstelling door ons ondervonden bij het overlezen van Geels
proza, nú, na de lectuur dus van al het zooveel rijkere aan geestdrift voor, en begrip
van kunst dat de laatste dertig jaren hebben voortgebracht. Onze eigen schuld
natuurlijk; al lezende verzuimden wij ons de figuur des schrijvers voor oogen te
stellen ‘in de lijst van zijn tijd’. En de oorzaak van dit verzuim schijnt ook al niet
ver te zoeken; is zij niet gelegen in het onmiddellijk als juist treffen van zoovele
zijner ideeën, die ons tevens - geestig, krachtig en oorspronkelijk gezegd als zij zijn
- even frisch, nieuw, ja modern voorkomen als waren zij gisteren geboren? Telkens
weer is men geneigd dien aardigen man, die daar op de best gehumeurde en

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 21

eenvoudigste wijze, bijna zonder pretensie, waarheid op waarheid zegt, de hand te
drukken - men vergeet dat die man nu welhaast - n.l. in Nov. van het volgende jaar
- een halve eeuw in zijn graf
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ligt. Zijn waarheden, ze behooren meest alle tot die welke immer weer herhaald
moeten worden, maar daar heusch niet minder om zijn. Wie heeft ooit, welsprekender
dan Geel, gewezen op de zeer betrekkelijke waarde van z.g. richtingen en stroomingen,
van ‘ismes’ en ‘ieken’ in de kunst, immers geenszins sorteeringen van goed of minder
goed, edel of minder edel, maar niets dan strijdleuzen, werkleuzen, en als zoodanig
te apprecieeren, alle gelijkelijk, om den prikkel die zij geven. Hij, de kenner en
minnaar der Grieksche en Romeinsche ‘klassieken’, was ruim en gevoelig genoeg
om ook in dat woord geen merk van ouderdom en onbereikbaarheid te zien, maar
integendeel van eeuwigdurende frischheid, menschelijkheid, en om in het beste van
het nieuwste, van de romantieken zijner eigen dagen, gelijkwaardigheid met zijn
geliefden Horatius en Virgilius te erkennen. En, zoo een ander het wellicht al vroeger
deed, wie heeft ooit, fijn-geestiger en doordringender dan Geel, gepleit tegen het
gebruik van ondoorvoelde, conventioneele beeldspraak, wie met zoo'n onwankelbare
vastheid uitgesproken dat de stijl de mensch zelf is, de zuivere uiting eener
persoonlijkheid, en ook dat zélfs, of júist, de hoogste stijl, de verhevene, niets anders
zijn kan dan ‘de eenvoudige uiting eener diepe overtuiging’? En dan al dat mooie
over het oud, maar steeds ‘modern’ blijvend ‘vraagstuk’ van de gedachte en de vorm.
Voor wie, die Geel gelezen en begrepen heeft, bleef het bestaan? Leest, conservatieven
in de Nederlandsche letterkunde, leest gij allen die nog voortpruttelt over
vormschoonheid bij gedachteleegheid, leest wat deze, ook door u hooggestelde
criticus en prozaïst daarover ‘voordroeg’, in 1837, in de Openbare Maandvergadering
van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde: ‘Daarom: de stijl was bij de
ouden in het eerst iets anders, dan bij ons: bij ons is de stijl geen middel meer, maar
doel. Men maakt eene verdeeling van den stijl, naar de onderwerpen die behandeld
worden: men maakt nog eene andere verdeeling, naar de eigenschappen van den stijl
zelven; maar die eigenschappen betreffen iets uiterlijks. De reden hiervan is, dat men
den s t i j l voor enkelen v o r m houdt. Dit nu is verkeerd: want geen stoffe der
gedachte is denkbaar buiten dien vorm. Terwijl men dus dien stijlvorm naar vaste
regelen wringt, verknoeit men den mensch die in den stijl verborgen ligt: want de
stijl is de gedachte, de gedachte is de mensch: dus is de stijl de mensch.’
Te trachten zijn stijl (in ruimsten zin) naar vaste regelen te wringen - het verknoeien
dus van den mensch die in dien stijl ligt - dat is het ook waar, naar mijn vaste
overtuiging, J. Eigenhuis sinds eenigen tijd mede bezig is. Zijn romannetje ‘Groei’
werd intusschen door den redacteur der Nederl. Bibliotheek waardig gekeurd, naast
Geels schitterend proza, in deze serie te verschijnen. Een ‘roman uit de
onderwijzerswereld’ - inderdaad, want ook met dit boek (evenals met de Ruige
Hoeve, waarover ik juist een jaar geleden schreef) schijnt de schrijver geen andere
bedoeling te hebben dan ons te beleeren, te verbeteren, op te voeden, en hij trachtte
dat te doen op een wijze die wij - moge de uitdrukking meer en meer verouderd
blijken; er z i j n milde onderwijzers tegenwoordig! - de schoolmeesterlijke plegen
te noemen, dat is de dorre, dat is de onpersoonlijke, en tóch pedante. En zoo,
onpersoonlijk ten minste, schijnt het ook waarlijk de zeer bewuste bedoeling geweest
te zijn. Om van het zuiver individueele (dat hij egoïstisch en klein was gaan vinden)
tot het wijde, het algemeene, algemeen-menschlijke te komen, meende deze auteur
niet beter te kunnen doen dan populair en begrijpelijk, zonder iets eigen-aardigs, dat
misschien door deze of gene kon worden misverstaan, te gaan schrijven over
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‘toestanden in de maatschappij’, ditmaal speciaal in de ‘onderwijzerswereld’, over
‘toestanden’ en ook over de verschillende ‘typen’ die
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je zoo al kunt opmerken in deze wereld-van-het-gestudeerde-proletariaat. En daar
dan een verhaal van te maken, een romannetje, een verhaal van liefde dus, van edele
liefde natuurlijk, van trouw en rechtschapenheid, die te zamen een overwinning
behalen op de ‘passie’, een schoone overwinning in de borst van een braaf, vriendelijk
en oppassend dorpsschoolmeestertje. Hannes draagt zijn naam met eere en zoo ook
zijn meisje: ‘Engeltje’ - men ondervindt inderdaad niet de minste neiging, er naar
het voorbeeld veler liefhebbende mama's, een ‘b’ voor te zetten!
Het zij mij vergund bij dit boekje, daar ik er toch ook niet mee kan ‘wegloopen’
- zoomin als met de heldin ('t idee!) - hier niet te lang stil te staan. Ik heb er trouwens
al te lang naar mijn zin mee stil moeten zitten. Als 't niet zoo warm geweest was....
Het geval is eenigszins droevig. Ik bedoel nu dat van den auteur, die veel talent
heeft... ja, moeten wij nu werkelijk zeggen: gehád? Wij willen het geenszins hopen
en het ook voorloopig niet gelooven. Moge Eigenhuis vroeg of laat - en hoe eer hoe
liever natuurlijk! - zijn eigen, zeer gemarkeerden, leuk humoristischen aard
terugvinden en zich weer geven zooals hij is!...
Ik heb daar natuurlijk wel wat overdreven. Wie met teleurstelling leest, leest
bevooroordeeld. Sommige bladzijden in Eigenhuis' boek zijn niet zonder
belangwekkendheid, en het geheel is zoo innig goed bedoeld en met de hartelijkste
toewijding vervaardigd. Maar o, hoe oneindig liever dan zoo'n ernstigen roman ‘uit
de onderwijzerswereld’ met zeer moreele strekking, lees ik een bundel maar
vluchtigjes bedachte, luchtigjes neergegooide, en heelemaal niet moreel strekkende
schetjes van onzen onuitputtelijken, zich nog altijd, telkens weer,
metamorphoseerenden, ditmaal verjongden en vereenvoudigden Couperus. Het is,
waarachtig, wreed en onbillijk. Eigenhuis en Couperus, welk een contrast! Ik vermoed
zelfs dat de schrijver van ‘Groei’ maar matige waardeering gevoelt voor zijn collega
van de ‘Korte Arabesken en dat die halve italiaan Couperus totnogtoe zelfs onwetend
bleef van de litteraire en paedagogische hoogten door zijn (door-en-door) hollandschen
kunstbroeder bereikt. Overigens, aan appreciatie voor het romanschrijven ontbreekt
het ook den feuiletonnist-geworden Couperus geenszins! Hoe zou het ook, zult ge
zeggen. Hij heeft er zelf zoo iets aan gedaan! Inderdaad, de passage die ik hier wil
aanhalen riekt eenigszins naar eigen lof (naar ijdelheid, o Eilkema de Roo!) en ook
het feit der aanhaling (door mij) is op zich zelf niet onverdacht. Toch ben ik maar
zoo vrij. Couperus dan liet zich interviewen door zijn vriend Jan, die hem o.a. vroeg
waarom hij geen romans meer schreef:
(bl. 282) ‘Ik weet het, vriend Jan! riep ik uit. Ik weet het in eens! Ik schrijf geen
romans meer - vooreerst! - uit luiheid! Ik ben zoo heerlijk lui geworden - invloed
van Orlando! - en toen ik romans schreef, kón ik niet lui zijn. Konden noch mijn
geest, noch mijn hand zich eenige luiheid veroorloven. Want een roman... dat is
verschrikkelijk! Dat is een wèrk... voor een Herkules! Dat is een arbeid... om dól te
worden! Dat is het bouwen van Babel... met torens en trappen omhoog! Dat is het
scheppen van werelden en het stichten van steden! Dat is het teelen van heele families,
met grootmama's en overgrootpapa's en kinderen en klein-, en achterkleinkinderen,
tot ik weet niet in het hoeveelste geslacht! Een roman schrijven... dat is àlles zijn:
Onze-Lieve-Heer en mensch te zamen! Dat is zijn: architekt, schilder, dokter,
behanger, kleêrmaker, psycholoog, taalkundige, stylist, en nog veel meer: een auteur
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is alles en iedereen, de auteur van een roman moet àlles weten en hebben gezien, al
is het maar in zijn verbeelding: hij moet weten hoe een stad gebouwd wordt.
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of een dorp, hoe de winter wijkt voor de lente, en de eerste liefde in het hart zijner
heldin voor de tweede en derde liefde; hij moet weten hoe een ommelet wordt
gebakken en hoe een kind wordt geboren... wànt als hij dat àlles en nog veel meer
niet weet, is hij in staat de dolste fouten te maken, op iedere bladzij, op iederen regel.
Wel, natuurlijk moet hij niet altijd alles haarfijn beschrijven, noch hoe de ommelet
wordt gebakken, noch hoe de baby het daglicht aanschouwt, maar hij moet toch dat
àlles weten haarfijn, hij moet alles weten, en van al die wetenschap s c h r i j f t hij in
zijn roman soms niet meer neêr dan twee, drie vluchtige woorden....’
Nu zeg mij, Eigenhuis, of ik u geen wraak verschaft heb! En gij, schim van Geel,
let er op, in dit klein fragmentje van den vluchtigen Couperus is het verband tusschen
onderzoek en phantasie, waar gij uw leven lang naar gezocht hebt, ten klaarste
aangetoond. Al te klaar zou men zelfs geneigd zijn te zeggen. Bijna nuchter-klaar.
Moet een romanschrijver zooveel wéten, zooveel leeren - maar dan heeft hij geen
tijd meer om zich te oefenen in het kúnnen! O maar, het kunnen, niet waar Couperus,
daar praten wij zoo maar niet over, dat is een geheim, dat houden wij lekkertjes voor
ons!....
Goed, maar... de heer Couperus schrijft dan, vooreerst, geen romans meer. En
intusschen voelde hij toch behoefte ‘iets’ te doen? ‘En wat zoû ik, om aan die behoefte
te voldoen, anders doen dan... schrijven! Alles dwingt mij, vanaf mijn kinderjaren,
om te schrijven! Ik verzeker je, dat i k het métier niet heb uitgekozen, maar iets,
sterker dan ik, deed het voor mij. Daarbij, wat kàn ik anders dan schrijven? Ik kan
niets. Ik ben tot niets in staat dan... tot schrijven. En hoewel jij niet verbergt, dat ik
zelfs niet altijd góed schrijf - je bent steeds een heel strenge kritikus voor me geweest
- moet je toch toegeven, beste Jan, dat ik schrijver geboren ben, want anders hadt je
niet dit interview uit gelokt. Ik ben dus weêr gaan schrijven. Er lagen op mijn
schrijftafel verschillende pennen: (let op, schim van Geel; ze zijn nog altijd eender!
H.R.) er lag een lyrische, een epische, en een historische pen; er lag een allegorische,
een symbolische, een idealistische en een naturalistische pen, een realistische en een
impressionistische, ik geloof, dat er nog vier, vijf andere pennen lagen. Ik heb tusschen
die pennen opgenomen de dartele, wufte, luchtige pen, de pen, die vluchtig maar
ràak schrijft (dit is dubbelzinnig! H.R.) maar toch, naar zij hoopt (die pen? H.R.)
telkens je een impressie, een anecdote, een beeld, een figuurtje, een grapje, een
historietje en een avontuurtje mededeelt en voorstelt, zonder dat het haar vermoeit
en... jou vermoeit, vóoral omdat je geen tijd hebt om moê te worden....’
‘.... Wie leest nog een roman? De jonge dame, maar alleen als het regent. De jonge
vrouw, maar alleen als haar man aan zijn werk is of haar baby slaapt. De oude dame,
een uurtje voor ze naar bed gaat. Jonge heeren en oudere heeren lezen, geloof ik, al
heel weinig romans... tenzij ze roeping tot het vak hebben. En mag een jongmensch
nog wel eens een roman lezen, welke màn van rijperen leeftijd leest een roman??
Geen, Jan, geen enkele! Mijn feuilletons? Iedereen leest ze!....’
Of hij dat nu allemaal precies zoo meent, vraagt ge, lezer? Nu, in vertrouwen
gezegd, ik zou het niet denken. Een mensch, zelfs een ‘gevierd’ schrijver, is wel eens
een beetje bitter, ziet u, maar een schrijver die zijn vak verstaat, en dus weet dat hij
nooit vervelend worden mag, weet die bitterheid achter een grap te maskeeren en,
als Heine zaliger, met zijn narrekap te rinkelen om zijn land te verjagen. Wat ik wél
denk, en ook maar zeggen wilde, is dat deze pen van Couperus, die waar hij zijn
Korte Arabesken mee schreef, die pen die ‘maar raak’ schrijft en vluchtig (of vluchtig
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die andere nu maar
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voor goed zal laten verroesten. Het is prettig als men zooveel pennen bezit. Het is
vooral prettig als men dat zoo onverschrokken zeggen kan, wel wetend dat al die
pennen dan toch ten slotte uit hetzelfde doosje komen en dat uit dit doosje niemand
anders snoepen kan. Zoo'n eigen, persoonlijk doosje, hè? Zelfs Geel zou er plezier
in gehad hebben.
Dit ‘Korte Arabesken’ is een even aardig boek als ‘Van en over mij zelf en
anderen’, een even boeiend-afwisselende verzameling van die leuk-wijze, kalm
oprechte, geestige en on-hollandsch luchtige schetsjes en feuilletons. Den bijna
tegelijk verschenen anderen bundel van Couperus, Antieke Verhalen, vind ik ook
wel aardig, maar toch niet zóó. Daar is vaak weer dat geforceerde in, dat
mooi-willen-doen, een soort salon-rethoriek, nooit zwaar als de
ouderwetsch-hollandsche, integendeel - maar éven leeg. De holle opgewondenheid
van sommige periodes doet ze tot parodieën worden van 't geen ze bedoelden. Dit is
vooral zoo in de eerste verhalen, die van de ‘goden’. Als Couperus over Aphrodite
of Adonis begint, zet hij net zoo'n suikerzoet en sentimenteel stemmetje op als
sommige jonge dames bij 't voordragen van lyrische verzen.
De verhalen van ‘keizers, dichters en hetaeren’ zijn al heel wat beter, eenvoudiger
en mannelijker gezegd. Uitstekend zelfs die mop van de ‘Ionische Zuiltjes.’ En ‘Van
Vagebonden en Schelmen’ (héél vrij naar Petronius - het dient er bij gezegd, ook
hier) steekt ver boven de rest uit, door een aan Boccacio herinnerende, echt ‘klassieke’
- dat is eigenlijk niet anders dan eenvoudige en zaakrijke - vertelwijze.
Jacob Geel - ja, hij wist het toch wel. In de litteratuur komt het er toch maar vóór
alles op aan, of men al dan niet een persoonlijkheid is, iemand die ‘iets te zeggen
heeft,’ zooals dat vroeger heette - nú zijn we zoo naïef niet meer, eischen alleen dat
iemand wát hij zegt, goed, liefst geestig, en in elk geval op zijn eigen wijze zegt. Dat
doet Louis Couperus. Dat doet ook Cyriel Buysse, wiens ‘Vroolijke Tocht’, dezer
dagen in den trein meegenomen, ook mijn tocht zeer vervroolijkt heeft. Het
cachet-Buysse is niet als dat van Couperus eenigszins exotisch, niet half-italiaansch,
het is een echt nederlandsch cachet van ietwat droog-komieke, leuke, geestigheid,
het is een manier van langs zijn neus weg, zonder ooit eenig mooi-doen, ware of
malle, verstandige of dolle, maar altijd belangwekkende dingen te zeggen of
verhaaltjes te doen....
Het komt er vóór alles op aan of men een persoonlijkheid is. Vandaar dan ook,
dat een boek, een ‘roman’ (het staat op den titel!) als ‘Gekrookt Riet’ van H.Z. Zegers
de Beyl zoo'n armoedigen indruk maakt. Waarom toch, in vredesnaam, schrijft zoo
iemand? Als men het ten minste schrijven noemen mag! Want ik vraag het u: is d i t
schrijven:
(bl. 33) ‘Veeleer kwam er af en toe een zucht uit zijn borst uit een onverklaarbare
gedruktheid’. (bl. 35) ‘Maar vader zocht desniettemin angstig naar een reden en
verergerde zonder het te vermoeden de kwaal van zijn zoon, die bij den minsten
windtocht bibberde als een alleen staand riet, dat bij al te snel aangebrachte steun en
al te volkomen beschutting geen wortel schoot en geen kracht had in zich zelf; dat
breken moest, zoodra bescherming en steun het eens zouden ontvallen en de windtocht
inderdaad een storm zou zijn’.
En zeg nu niet, lezer, dat ik vit, en dat mijn aanmerkingen niets dan ‘de vorm’
betreffen, want dan veroordeel ik u deze boekbespreking onmiddellijk van voren af
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aan te beginnen. Trouwens - als ge het dan bepaald wilt weten - ook het verhaaltje
op zich zelf, de ‘inhoud’ van dit boek is je reine onnoozelheid, aftreksel van grok
van zoutelooze romantiekerigheid. De heer Zegers de Beyl had zonder twijfel absoluut
niets te zeggen - maar wat nog erger is: hij h e e f t ook niets gezegd.
H.R.
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R.G. Hatton - A.R. Cohen. Het teekenen van den mensch. H. Meulenhoff,
Amsterdam 1911.
Het teekenen van 't menschenbeeld heeft voor vele schilders en teekenaars een
bijzondere aantrekkelijkheid, maar het heeft ook zijn eigenaardige moeilijkheden,
die alleen door veel routine of door studie overwonnen kunnen worden. Nu zijn er
kunstenaars, die al wat men uit boeken leert, overbodig achten en meenen dat voor
iemand, die goed kan zien een theoretische kennis onnoodig is, en ten deele is dit
juist. De leer der verkortingen die de perspectief ons aantoont, moeten wij beschouwen
als een steun, als een hulpmiddel, en zoo ook de kennis der anatomie bij het teekenen
van figuur, van actie of van expressie. Hoewel het zeer goed denkbaar is, dat iemand
zonder kennis der spieren een menschenbeeld naar behooren teekent, staat daar
tegenover dat hij die weet welke spieren (met hunne inplanting en aanhechting) een
bepaalde actie markeeren, oneindig gemakkelijker, en met minder, de juiste houding
zal aangeven. Zoo zal iemand, die de ligging en beweging der gelaatspieren kent,
precies weten welke lijnen om oog, neus en mond een bepaalde uitdrukking zullen
geven; immers men kan lachen alleen met de oogen, maar ook met de Risorius
Santorini zoowel als met de Zygomaticus major.

Waar wij de kennis van de anatomie voor een teekenaar dus van belang beschouwen,
daar is het een andere kwestie, waartoe zich die anatomie moet bepalen, en dan zal
men er direct toe komen, onderscheid te maken tusschen anatomie voor den medicus
en voor den kunstenaar. De laatste toch zal zich inzonderheid moeten bezighouden
met d i e skeletdeelen, d i e spieren, welke den uiterlijken vorm bepalen. We moeten
dus hebben een anatomie-boek speciaal voor den teekenaar, zoo een zal een zeer
nuttig leerboek blijken. En dit bezaten wij tot dusverre in het Nederlandsch niet. Het
is daarom een goed denkbeeld geweest van den heer A.R. Cohen die jarenlang aan
de Rijksnormaalschool voor teekenonderwijs de jeugdige studiosi met de beederen
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en spieren vertrouwd maakte, het boek van Hatton te bewerken. Vele toch der
aankomende teekenaars zijn niet voldoende taalmachtig om aan de Engelsche uitgave
genoegzaam te hebben en het boekje geeft bij tal van goede teekeningen zooveel
aardige aanwijzigingen, - dingen die een goed opmerker zien kan, o ja, maar die, als
men ze weet, toch uitstekende hulpmiddelen blijken. Laat ons slechts een enkele
noemen: dat bij een troisquartstand van het hoofd, neus en oor beide den contour
raken.
Behalve dus practische anatomische kennis, nuttige wenken voor den
figuurteekenaar; wenken, waar wij hopen dat velen hun voordeel mede zullen doen.
R.W.P. JR.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 21

234

LA TOUPIE.

Jean Véber.
(Naar aanleiding eener tentoonstelling bij de wed. G. Dorens & Zoon te
Amsterdam).
De Lichtstad, waar nochtans (als men de o n -d i t s gelooven mag) de Prins der
Duisternis heel veel te vertellen heeft, blijft ten goede of ten kwade toch maar steeds
de artistieke leidster op het tooneel der kunst. Een geniale, maar eenigszins
beginsellooze regie voert ze, een bezielende nu eens, en (wat niet bevreemden mag)
somtijds een verderfelijke, want waar de geest wordt verfijnd, de waarneming op de
spits gedreven, de fantasie tot het uiterste geprikkeld, daar doet zich de behoefte aan
het nieuwe om de nieuwheid, het erge om de ergheid, maar al te sterk gevoelen.
Naast een zoo veelbewogen, zoo grillige en zoo barre werkelijkheid doet de kunst
spoedig tam, tegenover zoo felle contrasten van licht en duister gelijkt zij al gauw
mat en toonloos. Om daar tot een evenement te worden, moet elk nieuw genre, elke
nieuwe uiting, zichzelf lanceeren. En de middelen daarvoor te baat genomen, zijn
niet alle even fraai.
De schier eindeloos te vermenigvuldigen prent heeft sedert het begin der
geïllustreerde journalistiek ál meer bekijks, haar maker werkt het meest van alle
beeldende kunstenaars aan den weg, en heeft het meeste gezeg. Zooals Multatuli
gelezen wilde worden, wil de teekenaar gezien zijn. Maar waar gene de kunst te baat
nam, om belang te doen stellen in zijn onderwerpen, moet deze de onderwerpen
kiezen, die zijn kunst ingang doen vinden.
Niet slechts moet hij kunstenaar zijn, hij moet de kunst verstaan, het op zulke
wijze te zijn, dat men hem altijd weer opmerkt.
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Naast de voortreffelijkheid van zijn kunst heeft de kunstenaar die dit vak uitoefent,
iets anders noodig, een trekpleister als het ware (o, die pleisters op de trieste wonden
der zieke maatschappij!) om zich te doen opmerken.
Werd de geweldige Daumier niet, toen hij met het subliem wapen zijner
lithografische prent zijn strijd voor de vrijheid voerde, door dien strijd vooral
opgemerkt? Hoeveel hebben de teekenaars van Montmartre te danken aan de
nieuwsgierige blikken, die de wereld gaarne slaat naar het terrein hunner inspiraties?
En toen dit had uitgewerkt, toen wij uitgekeken waren en ons moe hadden verbaasd,
wat bleef er toen over dan de overdrijving, de grootsch-schrille?
Waarlijk niets. Maar ziet, juist nu wij niets meer schijnen te kunnen aanvaarden
als echt Parijsche nouveauté, dan de nachtmerrie, heet-gebakerd in helle-vlammen
door de duivelsmoer, dan dat ijzingwekkend product, de Perverse Kunst - juist nu
wij daaraan gewoon raken, en ons sceptisch gaan afvragen, wat nu nog volgen kan,
voelen we eenige burgerlijke, plompe, maar rake kwinkslagen van een oubolligen
fantast als Jean Véber. Voelen we,.... ja, wat eigenlijk precies?
***
Mij dunkt, Jean Véber heeft met de regie zooals die thans is, niet veel te maken; hij
gehoorzaamt aan een vroegere. Zijn trekpleister is de actualiteit, op politiek, sociaal
en artistiek gebied, maar in den grond is hij een virtuoos, wien het veel meer te doen
is om het gedachte-beeld, dan om de gedachte zelf. Zijn litho's geven noch wat
krasheid, noch wat raffinement betreft van het mooiste wat in steendruk te bereiken
is, zijn kleuren zijn van een grauwige en vale nuance, de teekening herinnert aan die
van Léandre, ze mist, als deze, spitsheid en charme. Maar de persoonlijkheid, die
zich op deze wijze kenbaar maakt, geeft zich althans vrijelijk en oprecht, de man is
zooals hij teekent en dat is: grappig en rijk aan fantasie.
Zijn fantasie is wel zijn opmerkelijkst bezit. De allegorie is zijn element, hij
beweegt er zich gemakkelijk in, met welbehagen, maar zonder wellust, want er is
niets passionneels aan hem. Zijn voorkeur voor het gedrochtelijke en monsterlijke
zelf is niet grootsch; hij is speelsch, niet met gratie, maar als een ongelikte beer. Wat
zijn werk voor mij bijzonder maakt, is de nuchterheid ervan bij al het excessieve, de
koelbloedigheid in het bizarre. Ondanks alle neiging tot het singuliere en in het
bijzonder tot het wanstaltige, ondanks alle virtuositeit in het afbeelden van het leelijke,
onoogelijke, trots naakte oude heksen en lonkende pygmeeën, in weerwil van al het
knokelige, kwabbige, paffige, klonterige, stekelharige, zeere, sluike, ruige, wrattige
van zijn reuzen of kabouters, demonen en geesten, is er niets benauwenisaandoends,
niets huiveringwekkends, niets waarlijk spookachtigs aan zijn creaties, noch aan de
tafereelen, die hij oproept. Het geheel lijkt een ganschelijk onlief, zelfs ietwat zuur
mimenspel. Niets om naar van te droomen.
Is dit, wat de teekenaar wil? Maakt hij zich dan heel niet diets, dat hij ons toch
wel eens flink laat schrikken? Is in dezen stereotypen grijns, dien wij zoo kalm
aanzien, geen poging zelfs om te imponeeren? Koestert hij, als hij het mombakkes
voordoet, nimmer de illusie, dat zijn bangmakerij inslaat? Weet hij en berust hij er
in, dat wij niets vreese lijkers in hem kunnen zien dan een dilettantboeman? Als ik
een zeer curieuse prent aanzie, die aan Goya is gewijd, als ik denk aan het drastische
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of griezelige van zijn worstelende naakte wijven en zijn spleenvisioenen, kan ik het
nauwelijks gelooven.
Lust het u, hem te nemen zooals hij is, vergetend wat hij zou willen zijn? Een
vernuftig, somtijds geestig, maar geestdriftloos fantast, laconiek heel erge dingen
be-
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denkend, niet werkend onder innerlijke pressie, noch op inspiratie. Met den geest
van een dorper veeleer dan van een stedeling, dan van een Parijzenaar vooral. Het
leelijke en griezelige naderend en bewerkend, zooals een boer de mest, niet zonder
droog-comieke knipoogjes van leedvermaak naar den kieskeurige, die den neus
optrekt.
Een knap teekenaar met dit al, die van Fontainebleau een in weerwil van het
anecdotische der karakteristiek ook van stoffeerende figuren, echt overzichtelijk
portret in vogelvlucht geeft, en van die andere vlucht, welke een langharig pianist
met den vleugel neemt, een beeldrijk relaas. Die het parlementaire beest met vele
koppen, getemd door Clemenceau (die rare Chinees, den doodskop meevoerend,
zooals zijn rasgenooten hun lijkkist), het parlementaire wilde beest: een lawaaiende,
recalcitrante massa toch tot één kronkelend gedierte weet te synthetiseeren. Wiens
blindelings vechtende kranten-mannequins, de polemiek treffend verzinnebeelden
als pantomimisch pandemonium.

‘LES CINQ DOITS DE LA MAIN’.

Wat ik aan zijn teekenwerk, dat noch ooit aangrijpend-woest, noch ergens verheven
is, behalve en naast deugdelijkheid het verdienstelijkst vind, is de veelheid der
bedenksels. Het biedt een ware rare-kiek van rare lijven, een rijkvoorziene
monsterkamer van monsterlijke maskers. Tegenover het drastisch naakt een lompheid
van kleedij, alles in het grappige, niets in het helsche, die verbaast en doet
bewonderen, en daar boven facies, zoo misvormd om niet te zeggen vormloos als
uit rotte appelen, uien, knollen, pompoenen, knuppels of paddestoelen maar te snijden
zijn.
Helaas, intusschen, dat deze schepselen zijner onvermoeid-werkzame schepping
even onthuis zouden zijn in het rijk der barre chimère, als in het gemoedelijker
sprookjesland! Neen, wat hij aan caprices tot leven wekt, het wijkt ver terug voor
die vleesch geworden gruwelen van Goya, - en over zijn sprookfiguren hippen die
van Doré met meedogenlooze uitgelatenheid heen.
Een verarmde zoon van een geslacht van toovenaars, die den kostbaren staf
verpandde en zich behelpt met een namaakroede.
Een déclassé, behoorend tot den stand dier romantici, wier houding hij derft. Een
magiër wiens wonder-brouwsel maar niet gisten wil. Die met al zijn hocus-pocus er
evenmin in slaagt het ons onbehagelijk te maken als een vogelverschrikker - niets
schrikkelijks bij onze electrische verlichting, voor aldus verlichte menschen.
C.V.
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Schoonhoven's kerk en toren.
Het mag een verblijdend teeken heeten, dat meer algemeen de belangstelling ontwaakt
voor het schoon, dat onze voorvaderen ons nagelaten hebben. Niet langer ziet ieder,
zooals verantwoordelijke autoriteiten nog al
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eens plegen te doen, in een oud huis een stain-den-weg of in een schilderachtig
straatje een beletsel voor het verkeer. Menig overigens misschien slechts
materialistisch aangelegd mensch is al teruggekomen van de opvatting dat een
nagelaten kunstwerk alleen belangstelling verdient als object om winst te maken. Ja,
het kan al bij velen door den beugel dat er geld aan besteed wordt inplaats van al
vragende en overvragende na te gaan wat de belachelijke som is, die de (traditioneele)
gek er voor geven wil. Een onmiddellijk gevolg van deze gelukkige verandering is
de groote activiteit, waarmee vandalistische plannen van Kerk- en Gemeente-besturen
bestreden worden. Sterk blijkt dit gelukkig in den laatsten tijd te Schoonhoven. Daar
kwam een der kerkbestuurderen, tevens gemeente-raadslid, op het onzalige denkbeeld.
Burgerlijke- en Kerkelijke gemeente uit de klem te helpen, waarin beide door
verwaarloozing van aan hen toevertrouwde belangen geholpen waren. Uit deskundige
onderzoekingen was n.l. gebleken, dat de allengs meer scheef zakkende toren van
de ‘Groote Kerk’ gevaar ging opleveren en dat herstelling vrij wat van de gemeentekas
zou vorderen. Het kerkgebouw is ook niet in te besten staat van onderhoud, dus
Mijnheer kwam kort en goed met het plan voor den dag om kerk en toren maar af te
breken en er een nieuw gebouw voor in de plaats te zetten. En Burgemeester en
Wethouders van Schoonhoven hebben dien weg, hun door dit kunstminnend Raadslid
aangewezen, maar al te gretig als een veilig pad beschouwd. Zij kwamen met dat
vandalistische plan bij den Raad en verdedigden het in hunne toelichting met allerlei
niets zeggende phrasen. Het is hier niet de plaats om dat voorstel van B. en W. te
gaan bestrijden, veeleer lijkt het ons gewenscht iets van kerk en toren te vertellen,
dan kan ieder zelf oordeelen in hoeverre het voorstel van B. en W. gerechtvaardigd
is te achten. Vooraf ga echter nog de mededeeling dat tot het plan van den kerkvoogd
ook nog behoort het verkoopen van de prachtige z.g. ‘Heerenstoel’. Het geld daarvoor
te ontvangen zou met een voorgesteld subsidie van f 15000 vanwege de Gemeente,
een aanzienlijke bijdrage tot het bouwfonds moeten vormen.

KERK TE SCHOONHOVEN.
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Wie ‘het land van Rembrandt’ gelezen heeft, weet dat Schoonhoven geen
vreemdelinge is op het gebied van kunstverknoeien. Daar wordt al geklaagd over
het schandelijke
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verprutsen van het oude stadhuis en dat Busken Huet niet overdreef, kan ieder, die
met maar eenige kennis van bouwstijl of eenig gevoel voor schoonheid het nog
aardige gebouw bekijkt, zelf nagaan.

‘DE HEERENSTOEL’ IN DE KERK TE SCHOONHOVEN.

Kerk en toren dan in hunne tegenwoordige gedaante, dateeren uit de 17e eeuw.
Toen is het schip der kerk verbouwd en ongeveer ter zelfder tijd werd het Gothische
onderstuk van den toren voorzien van een bovenbouw in Hollandsche Renaissance.
Dit verbouwen schijnt de hoofdoorzaak van de verzakking te zijn: de fundeering van
den toren was op die zwaarte niet berekend. Het effect is uiterst gelukkig geweest:
de bijzonder rijk met bergsteen bewerkte onderbouw met haar prachtig geprofileerde
nis vormt een sierlijk geheel met het 17de eeuwsche bovengedeelte.
Is dit een merkwaardig voorbeeld hoe men toch een goed geheel kan verkrijgen
als in verschillende tijdperken gebouwd wordt, opmerking verdient ook dat de
verbouwing en verwijding van het middenschip in 1649 nog tot de architectonische
schoonheid van de kerk medewerkt. De kerk, oorspronkelijk voor den R.K. eeredienst
ingericht, is in Gothischen stijl opgetrokken. Het koor was naar de Oostzijde gericht
met drie gelijke absiden en is nu van het voor de Hervormde godsdienstoefeningen
gebruikte deel afgescheiden door de Heerenbank met aan weerszijden een
aftimmering.
In dit koor vindt men nog enkele merk-
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waardige grafgesteenten, o.a. van Olivier van Noort, den eersten Nederlander, die
den aardbol omzeilde. Hoewel de fraaie oude lichtkronen plaats hebben moeten
maken voor zeer leelijke gaskronen, hield het inwendige der kerk een geheel van
groote schoonheid. Niet het minst draagt daartoe bij de rijk gebeeldhouwde
‘Heerenstoel’. Dit prachtige stuk van 17de eeuwsche schrijnwerkerskunst beslaat de
volle breedte van het schip en bestaat uit vijf bogen op een balustrade, waarvan de
middelste de breedste is. De eerste en tweede boog vereenigen zich niet in een zuil,
evenmin de vierde en vijfde. In plaats daarvan vindt men een gebeeldhouwd sluitstuk.
Zooals op de foto duidelijk te zien is, zijn de zwikvullingen eveneens fraai bewerkt.
Boven de bogen is een rijk gesneden fries met 14 bijbelsche voorstellingen, zoowel
betrekking hebbende op het Nieuwe als het Oude Testament. Zoo b.v. boven den
middelsten boog: de Israëlieten eten het manna in de woestijn, Exodus 16, vers 13-17;
Christus houdt het Avondmaal met zijn discipelen, Matheus 26, vers 20, en Christus
rijdt op een ezel naar Jeruzalem Markus 11, vers 7-11. Boven de fries is een
gepaneelde orgelgalerij, die de borstbeelden van Christus en de Apostelen vertoont.
Het geheel maakt een prachtigen indruk van rijk-bewerkten en toch soberen bouw.
Keuriger afscheiding van koor en kerk, oplossing van de vraag hoe van een R.K.
kerkgebouw een Protestantsch te maken, is wel niet denkbaar. En dit prachtstuk wilde
men verkwanselen om aan geld te komen voor een, wie weet hoe leelijk, nieuw
kerkgebouw. Gelukkig dat ‘Heemschut’, de ‘Oudheidkundige Bond’, de Provinciale
Archeologische Commissie, en de Maatschappij tot bevordering der bouwkunst aan
het werk zijn getogen om het fraaie kerkgebouw te behouden.
Als de Raad nu maar luisteren wil en alle pogingen aanwendt om Rijks- en
Provinciale subsidie te verkrijgen tot het restaureeren van ‘een monument, waarop
Schoonhoven trots kan zijn’, is er alle kans, dat men niet opnieuw vandalisme pleegt.
En dan zal Schoonhoven zijn toren, die zoo magnifiek het stadsbeeld beheerscht,
nog lang uitzien steken boven het groen van het geboomte als een schitterend bewijs
van het artistieke kunnen onzer voorouders.
A.D.

Volkskunst, kunstnijverheid en huisvlijt.
Ziehier drie begrippen die eenigszins verband met elkaar houden, maar die toch in
de kern zoo ver van elkaar staan.
Wanneer de huisvlijt getuigt van veel ambitie en voortkomt uit de klasse van
menschen die men ‘het volk’ pleegt te noemen, dan ziet men er o zoo gaarne een
uiting van volks k u n s t in, en wanneer er dan nog eenige smaak bij valt waar te
nemen, dan spreekt men dra van kunstnijverheid. Nu is er trouwens geen woord waar
in den laatsten tijd zoo mee gesold wordt als met kunstnijverheid. Een goed geslaagde
proeve van gewoon handwerk (het is waar, die is zeldzaam in den tegenwoordigen
tijd) noemt men veelal een uiting van kunstnijverheid; terwijl een kunstnijveraar, of
kunstnijvere, maar al te dikwijls iemand is die geen een ambacht of vak verstaat,
maar slechts papieren bedenksels maakt. Het is dus geen wonder, dat er, ten deze,
verwarring heerscht en zeer noodig dat door goede organisatie van onze vakscholen,
door zuiver gestelde en goed begrepen statuten van verschillende vereenigingen, die
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zich in deze richting bewegen, de vage en zeer rekbare denkbeelden een vaster vorm
krijgen.
De verschillende tentoonstellingen van huisvlijt, wij wezen er reeds vroeger op,
gaven veel, heel veel huiselijke vlijt te zien, dikwijls onnut besteed, maar meer was
het ook niet. Het program van die vereenigingen reikt niet verder; hun doel, hui-
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selijke bezigheid, waardoor slechte neigingen, kwade gewoonten worden tegengegaan,
werd bereikt.
Een enkel voorwerp echter getuigde ervan dat in den maker iets meer stak dan een
vlijtig prutser, dat, al was het werkstuk misschien niet in alle opzichten voortreffelijk,
zelfs van uitvoering, er toch, laat ons het noemen ‘pit’ in zat. Er was soms een
oertraditie in zooals in het snijwerk uit Zeeland, het zilverwerk uit Friesland, soms
een tikje ongecultiveerde kunst, die dikwerf te verkiezen is boven het uniforme recept
dat het werk van kunstnijverheidsleerlingen wel kenmerkt.
Die witte raven nu op de Huisvlijttentoonstellingen meende men niet verloren te
moeten laten gaan. Zij waren vertegenwoordigers van een ras dat aan het uitsterven
was en behoefden dus extra zorg.
Op initiatief van den volijverigen heer R.P.J. Tutein Nolthenius zijn toen ‘en petit
comité’ besprekingen gehouden, wat in deze voor die sporadische uitingen van
volkskunst te doen was, hoe deze werkers aan te moedigen, zoo noodig leiding te
geven.
Het werk aan te moedigen nu is zeer goed mogelijk, door aankoopen of door het
beschikbaar stellen van bekroningen; leiding geven is echter moeilijker, daar juist
deze ‘volkskunst’ alleen geleid zou kunnen worden door menschen die zelf iets in
zich hebben van een niet te bedwingen zucht tot versieren, en niet door een
sierkunstenaar, meubelontwerper of wie ook, hoe knap hij ook zijn moge door aanleg
en studie, maar die even goed, en even gaarne iets anders zou kunnen doen. In geen
geval zou die leiding uit moeten gaan, van hen die slechts wat begrip van moderne
sierwijzen hebben. Deze aesthetische opvoeding dus is uiterst moeilijk, en wil men
waarlijk iets bereiken dan moet dit niet als een nieuwe tijdpasseering voor met eenige
smaak bedeelde heeren of dames beschouwd worden. Iets anders is, hoewel dit ook
tot ongewilde uitersten kan leiden, dat men de menschen technische bedrevenheid
leert, behandeling van het materiaal, al is de mogelijkheid dan niet uitgesloten dat
in techniek-virtuositeiten het hoogstbereikbare gezocht wordt. Zoo ziet men hoe
ontzaglijk voorzichtig de leiding in deze aangelegenheid zijn moet, daar zoo gauw
iets bereikt wordt, wat het juist n i e t zijn moet. Of men daarom de zaak moet laten
rusten, wel neen, en met sympathie vestigen wij dan ook de aandacht er op dat te
Rotterdam (in Friesland bestond al iets soortgelijks) is opgericht een
‘Zuid-Hollandsche Vereeniging tot Bevordering van Kunstnijverheid en Volkskunst.*)
Plannen zijn hangende om in andere provinciën eveneens dusdanige vereenigingen
te stichten.
De werkzaamheden zullen o.a. bestaan in:
o het opsporen van reeds bestaande volkskunst.
1.
2o. het ter beschikking stellen van goede voorbeelden van oude volkskunst in natura
of afbeelding uit musea en oudheidkamers.
o het doen ontwerpen van nieuwe voorbeelden door moderne kunstnijveren.
3.
4o. het onderricht geven in: houtsnijden, rietvlechten, weven, kantwerk enz. enz.
5o. het verschaffen van deugdelijke grondstoffen tegen lagen prijs.
6o. het uitgeven van populaire geïllustreerde publicaties, het aankoopen,
tentoonstellen enz.
*) Om tot lid toe te treden kan men zich aanmelden bij mej. G.P. van Stolk, Honingerdijk 13,
Rotterdam.
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Laat ons hopen dat zij spoedig tot stand komen en in het belang der volkskunst, iets
zullen uitrichten. De bedoeling is goed, maar wij moeten hier niet op toepassen: ‘men
rekene de uitkomst niet doch telle het doel alleen; ook de uitkomst moet juist in deze
delicate aangelegenheid, geheel aan het program van den opzet beantwoorden.
R.W.P. Jr.
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t.o. 241

GERRIT DOU, PAP-EETSTERTJE.
EIGENDOM VAN BARON D'ERLANGER TE PARIJS.
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De tentoonstelling van Oud-Hollandsche schilderijen te Parijs
door prof. dr. W. Martin.
II.
Zij, die in de Salle du Jeu de Paume de tentoonstelling inrichtten, hebben goed gezien,
toen zij besloten, de Rembrandt-groep en die der Hals'en in één zaal tegenover
elkander te hangen. Zoodoende immers werden de bezoekers als het ware gedwongen
tot het maken van vergelijkingen tusschen deze beide merkwaardige meesters. Het
verschil tusschen beider kunst kwam sterk uit. Bij Rembrandt, ondanks het ontbreken
van landschap en stilleven op deze expositie, groote veelzijdigheid: portret, genre,
mythologie, bijbelsche geschiedenis. Bij Hals daarentegen slechts portet en genre.
Bij Rembrandt alles in een diepen, vrij donkeren toon gehouden, bij Hals meest lichte
achtergronden en vaak kleurig, aan het bonte grenzend koloriet. Rembrandt bijna
steeds diep gevoelend, ernstig, vaak aangrijpend, gelijk in zijn Barmhartigen
Samaritaan; Hals, de schilder van den lach bij uitnemendheid, bij voorkeur luchtig
en vroolijk in zijn onderwerpen uit het kinderen volksleven, gedwongen ernstig zelfs
in zijn deftig bedoelde portretten.

FRANS HALS. DE DRINKER. EIGENDOM VAN DEN HEER PORGÈS TE PARIJS.

Wat beide meesters gemeen hebben is hun liefde voor het métier, is de ernst,
waarmede elk op de hem eigen wijze doek een paneel beschildert. Want hoe luchtig,
hoe weinig doorwerkt het meerendeel der schilderijen van Frans Hals ook moge
schijnen, hoezeer zij ook den indruk mogen maken van ‘in eens’ te zijn geschilderd,
toch was ook bij hem niet iedere kop dadelijk gelijkend, iedere houding dadelijk
raak. Evenals bij Rembrandt vinden wij ook bij Hals veranderingen, tijdens den
arbeid aangebracht, die ervan getuigen, dat hij veel minder gemakkelijk werkte, dan
men zoo zou denken. Maar het door hem bereikte effect is anders: in zijn voltooide
schilderijen heeft veel, dat het resultaat is van telkens weer probeeren, den schijn
van luchtige virtuositeit, die geen moeite gekost heeft.
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Het is wel merkwaardig, dat er geen enkele schets of teekening bestaat, die met
eenige zekerheid aan Frans Hals kan worden toegeschreven. Aan geen enkel krabbeltje
uit den tijd van dezen meester is eenige traditie van herkomst uit diens atelier
verbonden. Van geen zijner leerlingen of navolgers is bekend, dat hij ook maar één
teekening van Hals bezat, noch bestaat er eenige anecdote over Hals, waarin hij met
een schetsboek voortleeft.
Er zijn ook heden nog schilders, die hetgeen ze aan picturale indrukken ontvangen
uitsluitend op het doek weergeven. Zij schilderen, zonder één geteekenden krabbel
te maken, den opzet en alle voorstudies hunner schilderijen. Van zulke schilders
vooral kan men verwachten, dat zij herhaaldelijk een nieuw doek nemen en er
hetzelfde onderwerp op maken, zoolang totdat het eindelijk naar hun zin is.
Men kan aannemen, dat iets dergelijks bij Frans Hals het geval was. Dit is een
naar mij voorkomt geoorloofde verklaring van de omstandigheid, dat terwijl er geen
geteekende studies van zijn hand voorkomen, verscheidene door hem geschilderde
onderwerpen in twee en meer exemplaren bekend zijn. We kennen b.v. een in olieverf
geschetste houdings-studie voor het groote ‘officieele’ portret van Heythuysen, en
verder bestaan er van meer dan één schilderij minstens twee exemplaren, waarvan
bij nauwkeurige vergelijking blijkt, dat het eene in deze, het andere in gene partij
beter is geslaagd.
Op deze tentoonstelling was één schilderij, waarvan ik 't ontstaan moeilijk anders
kan verklaren dan op bovengenoemde wijze. Ik bedoel den hierbij (bl. 241)
afgebeelden Drinker (No. 49, collectie Porgès), waarvan een tweede exemplaar in
Cassel is. Beide lijken zeer veel op elkaar, maar van het Casselsche is de houding
levendiger, terwijl dat der verzameling Porgès coloristisch frisscher is en technisch
vlotter schijnt. Natuurlijk denkt men het eerst aan de mogelijkheid, dat het Parijsche
een copie is naar het Casselsche, maar de buitengewone kwaliteiten maken dit naar
mij voorkomt onmogelijk. De schilderwijze wijkt nergens van die van Hals af. Veeleer
dus houd ik het voor een eigenhandige herhaling, ontstaan op de wijze, waarvan
boven sprake was. Definitief kan dit natuurlijk slechts worden uitgemaakt door het
naast elkander hangen van beide stukken.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 21

FRANS HALS. PORTRET VAN SCREVELIUS. EIGENDOM VAN DEN HEER WARNECK TE PARIJS.

Iets dergelijks is het geval met den Vroolijken Drinker der collectie Edmond
Veil-Picard (No 55). Ook deze schilderij bestaat twee keer; het tweede exemplaar,
mij onbekend, bevindt zich in de verzameling Vintcent
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te Londen. Op de tentoonstelling hing de schilderij van den Heer Veil-Picard boven
een brandslangen-kast, te hoog om ze goed te zien. Uit de verte was het een
aangenaam, vlot geschilderd stuk, maar er waren partijen in, die niet voldeden. Bij
deze partijen (b.v. het blauw en wit der mouwen en manchetten, de vette likken en
vegen van de guitaar, vooral de glimlichtjes, en verder de duim en de hand aan de
guitaar) kwam een sterk vermoeden op, dat het geheel wel eens een heel goede
moderne copie zou kunnen zijn. Een definitief oordeel was echter, wegens de
genoemde ongunstige omstandigheden, niet te vellen en de mogelijkheid blijft dus
voorloopig bestaan, dat wij ook in dit geval te doen hebben met een repliek. Is dit
zoo, dan zullen er tal van verschillen tusschen beide stukken blijken te bestaan, want
Hals is niet een meester zooals b.v. Frans van Mieris, die zichzelf slaafs copieerde,
en men kan bij Hals, wanneer er twee zóó veel op elkaar gelijkende werken bestaan,
niet anders aannemen dan dat een ervan is ontstaan om moeilijkheden, bij het eerste
niet overwonnen, te boven te komen.
Hals heeft tal van studies in olieverf nagelaten, vlotte, geniale dingetjes, in een
paar vegen aangezet op een manier, die alleen door Brouwer kon worden nagedaan,
die haar toepaste in zijn landschappen. Van die wonderbaarlijk vlotte stukjes waren
er een drietal geëxposeerd, waarvan twee kinderkopjes, eigendom van den heer
Porgès (nrs. 45 en 46) de kroon spanden. Na de beroemde jongenskoppen in het
Museum te Schwerin, die geheel als schilderijen bedoeld zijn en daardoor nòg rijper,
zijn dit wel de meest levendige kinderstudies, die mij van Hals ooit onder de oogen
kwamen.

GERARD TER BORCH. PORTRET VAN DEN GRAAF DE PEñERANDA. EIGENDOM VAN DEN HEER WARNECK
TE PARIJS.

Zeer vlot geschilderd, maar helaas wat al te dik onder de vernis, is het belleblazertje
der collectie Péreire.
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Er waren slechts enkele portretten van deftige Haarlemsche burgers. Het
voornaamste was de beeltenis van een vijftigjarigen gebaarden man met grooten
hoed, in geschilderd ovaal, gedateerd 1635 en met Hals' monogram geteekend, (no.
61, eigenaar de heer Kleinberger), een echte, gave Hals met al de aantrekkelijkheden
van zijn besliste, vlotte schilderwijze. Het stuk is in grijs, zwart en grijs-groen
gehouden en een typisch staal van Hals' techniek in dien tijd.
Meer gedurfd, brutaal zelfs hier en daar, aantrekkelijk door de virtuositeit, is het
door Madame André ingezonden Mansportret (No. 52), dat omstreeks 1645 moet
zijn ontstaan. Ook dit schilderij is weinig kleurig: de man draagt een grijs pak en de
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FRANS HALS? ZINGENDE JONGENS. EIGENDOM VAN DEN HEER ARNOLD SELIGMANN TE PARIJS.

achtergrond is grijsachtig groen. Slechts het geel en roodoker van den stoel geven
wat coloristische levendigheid. Maar wie den opzet van zoo'n stuk nagaat en ziet,
met hoe weinig middelen het effect is bereikt (geheele plekken in de mouw zijn
verveloos gebleven), verbaast zich over zóóveel kunnen.
Hals' portret, dat de Heer Porgès had ingezonden, lijkt mij niet door hem zelf
geschilderd. Het is zwaar in de behandeling der verf en te donker, te weinig
transparant, te somber ook van kleur. Er bestaan nog meer exemplaren van, doch
geen der mij bekende durf ik voor het origineel houden.
In vergelijking met de eerst genoemde werken uit later tijd is het miniatuurportret
van rector Screvelius, in 1617 door Hals geschilderd (No. 60, collectie Warneck),
slechts middelmatig werk. Men kan nauwelijks begrijpen, dat dit is ontstaan een jaar
na het groote schutterstuk van 1616, waarin Hals reeds een zoo ontzaglijke genialiteit
had ten toon gespreid. Blijkbaar is de stijve houding te wijten aan het ovaal formaat,
waardoor ook de hand iets gedwongens heeft gekregen. Het kleine formaat noodzaakte
voorts den schilder zich te matigen en dunner penseelen te gebruiken. Door dit alles
is de eerste indruk niet zeer aangenaam. Evenwel de pittige oogen, de uitnemend
geobserveerde baard en haardos en de licht- en schaduwreflexen op het voorhoofd
verraden den meester. Een vergelijking met het prachtige, iets kleinere portretje van
Peneranda door Terboch, eveneens door den Heer Warneck ingezonden, toonde hier
duidelijk het verschil: een fijnschilder als Terborch gaat het miniatuurformaat
gemakkelijk af, terwijl Hals, aan breed schilderen gewend, er moeite mee had.
Van de overige Hals'en noemen wij nog het eigenaardige portret van een jongen
schilder vóór zijn ezel, dat onder den titel van ‘le peintre ambulant’ als ‘portrait
présumé du fils de Frans Hals’ was ingezonden door Baron van Schlichting.
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Door de oranje lelie in de linker hand van den afgebeelde ontstaat een voor Frans
Hals ongewone kleurcombinatie. Het stuk maakt echter vooral grooten indruk door
de eigenaardige gelaatsuitdrukking en het gebaar der vooruitgestoken, sterk in 't
verkort geschilderde, rechterhand. Dergelijke in 't verkort geschilderde handen - een
laatste naklank wellicht van het academisme van Cornelis van Haarlem - komen bij
Hals meer voor, o.a. op een eveneens door één sterk kleurcontrast (een roode pluim
tegen zwarte kleeding) treffend portret van denzelfden jongen man, dat in 1903 door
de kunsthandelaars Lawrie & Co te Londen was ingezonden op de
portretten-tentoonstelling in den Haag. Het schilderij van Baron van Schlichting is
gemerkt F.H. en gedateerd 1640. Dat het Hals' zoon voorstelt is niet onmogelijk.
Eigenaardig van schildering zijn de hierbij afgebeelde zingende kinderen, door
den Heer Arnold Seligmann ingezonden. Het is een onderwerp, dat herhaaldelijk
door Hals behandeld is, maar dit stuk maakt geheel den indruk van een imitatie. De
hoekigheid der kleeding, de vette techniek, de slordige schildering van de handen
en van het vel papier, dat de jongens in de hand houden, de ondoorschijnende schaduw
en tal van andere détails maken de toeschrijving aan Hals moeilijk. De schilderij
hing niet gunstig genoeg om te beoordeelen of ze te sterk is geretoucheerd en
bijgewerkt, dan wel of ze misschien geheel modern is. Is dit niet het geval, dan heeft
men hier hoogstwaarschijnlijk te doen met een werk van den Jongen Frans Hals en
zou de voor Frans Hals den Oude ongewone handteekening F.H.F. kunnen worden
verklaard als Frans Hals Filius.

FRANS HALS. PORTRET VAN EEN SCHILDER. EIGENDOM VAN BARON DE SCHLICHTING TE PARIJS.

Nog eenige andere als Hals tentoongestelde stukjes waren niet van zijn hand. Het
fijne, gedistingueerde mansportretje in rus-
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tigen, zilveren toon, als Hals ingezonden door den Heer Porgès (No 48), is zonder
eenigen twijfel een echte Gerard Terborch. Het ‘lachende kind’ daarentegen,
ingezonden door den Heer Albert Lehmann (No 54) is een zwak schilderij: een copie
naar een bekend origineel. Eindelijk is de ‘jeune homme riant’, door Mme André
afgestaan (No 53), slechts een copie naar een origineel van Jan Miense Molenaer te
Hampton Court. In den Rooker van Léon Bonnat (No 59) is Hals' hand ook ver te
zoeken: de grofheid van schildering verraadt een of anderen navolger.
Er was dus wèl wat kaf onder het koren! Maar met dat al waren er toch echte
Hals'en genoeg om van te genieten. Ook van hen, die onder zijn onmiddellijken
invloed in zijn trant trachtten te schilderen, was allerlei tentoongesteld. De kroon
spande ontegenzeggelijk het meesterwerk van Judith Leyster, het vroolijk tweetal,
ingezonden door Baron van Schlichting (No 80, zie afb. bl. 247). Men verwondert
zich bij het zien van zulk een schilderij niet, dat men haar werk voor dat van Frans
Hals hield, totdat Hofstede de Groot Judith Leyster opnieuw ontdekte en haar gaf
wat haar toekwam. Handiger Hals-imitatie kan men zich haast niet denken. Er zullen
in de toekomst nog wel meer stukken van haar uit het oeuvre van Hals worden
geëlimineerd. Haar werk is iets droger dan dat van Hals, iets minder vlot van
compositie en, wanneer het kleurig is, minder bont dan dat van haar leermeester:
meer naar grijs gestemd.
Ook van Jan Miense Molenaer, den echtgenoot van Judith Leyster en eveneens
een navolger van Frans Hals, waren verscheiden stukken ingezonden, o.a. het fraaie
drinkertje, dat indertijd aan den Heer Roelofs Heyermans te Rotterdam behoorde
(No 90, collectie Porgès) en twee intérieurs met een muziekmakend gezelschap,
typische, vlot geschilderde stukken uit Molenaer's middelsten tijd, waarvan het eene
herinnerde aan de schilderwijze van het prachtige bruiloftsfeest der collectie van
Loon te Amsterdam.
Van Brouwer was niets aanwezig: het eenige aan hem toegeschreven schilderij,
‘portrait de l'artiste par lui-même’, ingezonden door den Heer Warneck (No 10), stelt
niet Brouwer voor en is niet van zijn hand.
Van Adriaen van Ostade was er o.a. een aardig herbergstafereel uit zijn vroegen
tijd (No 104, collectie Sperling). De portretschilders uit Hals' school waren op
uitnemende wijze vertegenwoordigd door een van die gracieuse, sympathieke
vrouwebeeltenissen van Verspronck, waarvan er helaas te weinig in onze musea te
bewonderen zijn (No 163, ingezonden door Baron v. Schlichting).
Van de genreschilders der oud-Hollandsche school waren, behalve de reeds in ons
eerste opstel genoemde, verscheidene andere groepen met deels goede, deels
uitnemende stukken tentoongesteld. Van de gezelschaps- en soldatenschilders Codde,
Duck, Duyster en Palamedes waren eenige karakteristieke stukjes te zien: van den
eerste een ‘réunion mondaine’, ingezonden door onzen gezant de Stuers (no. 17), van
Duck een zeer compleet, in de weergave der stoffen uitstekend gelukt musiceerend
gezelschap (no. 29 collectie Allen Lobl), abusievelijk gecatalogiseerd als werk van
den landschap- en dierschilder Le Ducq. Van Duyster had de Heer Porgès een aardig
soldatenportret ingezonden (no. 31) en de Heer Flersheim het op bl. 248 afgebeelde
‘corps de garde’ (no. 152, ingezonden als werk van Terborch!), een
soldatenwachtkamer met een gevangen heer en dame, wier eigendommen, door de
soldaten geroofd, door dezen vol belangstelling worden bekeken. De schilderij is vol
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van prachtige details: de pluimen der hoeden, het oostersch tapijt, dat op de trom
ligt, de mouwen van den gevangene enz. Het werk van Palamedes voldeed het minst:
er bestaan veel betere voorbeelden van zijn kunst dan hetgeen hier aanwezig was.
Met groot genoegen zag men hier enkele
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JUDITH LEYSTER. VROOLIJK PAAR. EIGENDOM VAN BARON DE SCHLICHTING TE PARIJS.
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werken van de Hooch, Maes en Terborch. Eerstgenoemde heeft een reeks lichte
interieurs gemaakt, waar een zilvergrijze toon overheerscht en die buitengewoon
correct geteekend zijn, terwijl de lichtreflexen op de meest angstvallige wijze zijn
weergegeven. Een van de meest complete dezer soort zond de Heer Kleinberger in:
een vrouw, die aardappelen schilt in een hoog, licht vertrek, waarin een meid en een
kind, in kleurige kleeding, rondloopen. Dezelfde kunsthandelaar exposeerde hier
nog een laat, donker werk van den meester, een interieur met vier personen. Van
Terborch was er een naaistertje, een allerliefst kopje met neergeslagen oogen, een
witten doek over het hoofd. Zij zit vóór een schouw bij een wieg. Behalve dit, door
Albert Lehmann ingezonden

WILLEM CORNELISZ. DUYSTER. SOLDATEN EN GEVANGENEN. EIGENDOM VAN DEN HEER MAX FLERSHEIM
TE PARIJS.

stukje, stond deze zelfde eigenaar nog af een ‘Dame vóór den kapspiegel’, een van
die prachtige rugfiguur-studies, waarin Terborch zoo uitmuntte en waarvan de meest
populaire is de violoncelspeelster in het Museum te Berlijn. Dan waren er nog,
ingezonden door Baron d'Erlanger, twee karakteristieke portretten van een man en
vrouw, voorts, onder den naam van Frans Hals, een boven reeds genoemd zeer
gedistingueerd mansportretje, en eindelijk het portret van den Graaf van Peneranda,
door Terborch te Munster geschilderd, waar deze als gevolmachtigde van den
Spaanschen koning bij de vredesonderhandelingen optrad. Wij beelden het hierbij
af (bl. 243).
Aan Nicolaes Maes waren drie schilderijen toegeschreven. Een ervan, een oude
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pap etende vrouw (no. 83, collectie Baron Erlanger) is een niet zeer oude, stroef
geschilderde copie naar een zeer mooi schilderij van Brekelenkam in Dulwich College
bij Londen. De tweede, een kantwerkster, (no. 84, ingezonden door de markiezin
d'Aoust) is een mislukte copie naar een heerlijk origineel, dat thans in Amerika is en
zich vroeger bevond in de verzameling van Lord Ashburton in England.

NICOLAES MAES. BADENDE JONGENS OP DE MERWEDE. EIGENDOM VAN BARON DE SCHLICHTING TE
PARIJS.

Het derde eindelijk is een echte Maes, maar een, die zoover ik weet eenig is in
zijn soort en daarom bij dit opstel wordt afgebeeld. Een troepje jongens is met een
roeiboot uit zwemmen op de Merwede, die men herkent aan de ruïnes van het Huis
de Merwede, links op den achtergrond. Het is een warme dag: het water is kalm en
geeft langgerekte spiegelingen, de weinige schepen op den achtergrond varen met
volle zeilen. Een zware bui komt op. In dit onheilspellend, schilderachtig licht naakte
lichamen af te beelden moet voor den Rembrandt-leerling Maes een welkom probleem
zijn geweest. Hij heeft het zich niet gemakkelijk gemaakt en er zijn partijen in (zooals
b.v. het jongetje dat zijn hemd uittrekt en de jongen met den hoed op), die door hun
gecompliceerd lichteffect tal van moeilijkheden opleveren, wier oplossing alleen
diegenen wisten te vinden, die bij Rembrandt ter school waren gegaan. De compositie
is van groote levendigheid en getuigt van ernstige studie, waarbij men onwillekeurig
denkt aan Italiaanschen invloed.
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THOMAS DE KEYSER. PORTRET VAN EEN HEER. EIGENDOM VAN DEN HEER DE JONGE TE PARIJS.

Speciaal is dit het geval bij den op den rug zwemmenden jongen, die herinnert aan
het op den rug liggend meisje in Domenicho Zampieri's beroemden Triomf van Diana
in de Galeria Borghese te Rome. De molen op den achtergrond is zeer middelmatig,
ook de boomen er omheen. Dit is te meer begrijpelijk, daar Maes vooral figuur- en
binnenhuisschilder was. De lucht is ook weinig doorschijnend. Hoe men indertijd
aan Vermeer heeft kunnen denken bij de toeschrijving van dit stuk (dat geen
handteekening draagt), is mij dan ook onbegrijpelijk: diens luchten, boomen,
gebouwen zijn zoo onovertreffelijk geschilderd, dat men bij dezen molen en omgeving
geenszins aan hem denken kan. Hier is stellig iemand aan het woord, die als regel
geen landschappen schilderde. Bovendien ziet men er den leerling van Rembrandt
in en wijst het Huis de Merwede op Dordt. Ten slotte zijn er schilderijen van Nicolaes
Maes, waarop partijen voorkomen, die op dezelfde wijze geschilderd zijn. In de
verzameling Steengracht te 's Gravenhage b.v. hangt een schilderij van hem, waarop
hetzelfde jongetje met den hoed en dezelfde hond voorkomen, technisch precies zoo
geschilderd als die op de ‘badende jongens’.
Ook de Leidsche fijnschilders, in Frankrijk van ouds zeer in trek, vormden een
interessant contingent der tentoonstelling. Van hun aanvoerder, Gerrit Dou, was er
o.a. een zeer vlot geschilderd pap eetstertje (No 28, collectie Baron d'Erlanger, zie
den buitentekstplaat), die tot zijn aangenaamste werken uit de veertiger jaren behoort,
uit den tijd toen hij nog niet zóó gelikt schilderde als later en toen er nog meer durf
en frischheid was in zijn penseelbehandeling.
Van Frans van Mieris was er een door den Heer A. Mayor ingezonden, uiterst
geduldig geschilderd, vrij pittig portret van een geleerde, blijkbaar de beeltenis van
een Leidsch hoogleeraar, die bij nader onderzoek wel gemakkelijk te determineeren
zal zijn. Het boekenstilleven op deze schilderij is van zeer bijzondere kwaliteit.
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Verder waren er nog interieurs van den zeldzaam voorkomenden Pieter van den
Bos, van Brekelenkam, Slingelandt, van Tol en andere Leidsche meesters;
meerendeels aardige stukjes.
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Alvorens van de landschapschilders

THOMAS DE KEYSER. PORTRET VAN EEN DAME. EIGENDOM VAN DEN HEER DE JONGE TE PARIJS.

te spreken, noemen wij eerst de belangrijkste portretten op, voor zoover die nog niet
genoemd werden. Van beteekenis waren vooral die van Ravesteyn, Moreelse, Thomas
de Keyser, Hendrik Pot en Van der Helst. Van Ravesteyn zond de Heer Noël Bardac
een mooi vrouweportret in (No 110), van Moreelse was een zacht geschilderd portret
van een dame, kranig van houding, ingezonden door den Heer Stanislas Lami, die
het voor een Ravesteyn houdt blijkens den catalogus. Aan Thomas de Keyser waren
terecht toegeschreven twee tegenhangers, het portret van een heer en dame, ieder
aan een tafel gezeten (No 77 en 78, ingezonden door den Heer de Jonge), voortreffelijk
gepenseelde portretjes, wat dik van schildering, prachtig van vormgeving,
Rembrandtiek in de lichtverdeeling, in alle détails van ernstige natuurstudie getuigend.
Het stilleven op de tafel, waaraan de man zit, benevens de kraag en de sieraden der
vrouw behooren tot het beste wat deze meester gemaakt heeft. Ook het door den
Heer Max Flersheim ingezonden damesportret van De Keyser was een aantrekkelijk
stuk.
Daarentegen heeft het als De Keyser gecatalogiseerde charmante doekje ‘Moeder
en Kind’ (No 76, collectie Porgès) niets met dezen uit te staan. Immers het is blijkens
het schilderdoek en de techniek een omstreeks 1840 à 1860 gemaakt falsificaat,
waarvan het meisje geheel is gecopieerd naar een schilderij van Govert Flinck uit
het Mauritshuis. Naar welk origineel de vrouw is gecopieerd, kon ik tot heden niet
uitmaken.
Twee andere zoogenaamde De Keyser's (Nrs. 79 bis en ter, ingezonden door den
Heer Eugène Max) waren evenmin van zijn hand, maar zeer mooie, gave werken
van den nog te weinig gewaardeerden schilder Hendrick Pot (± 1585-1657). Deze
beide portretten zijn om hun mooien toon en hun serieuse schilderwijze zeer
aantrekkelijk. Zij hingen helaas te hoog om voldoende tot hun recht te komen. Van
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den meest gezienen portretschilder der deftige Amsterdammers van omstreeks 1650,
Van der Helst, waren twee goede portretten aanwezig: een heer en dame (Nrs. 64 en
65, ingezonden door Graaf Potocki), degelijk van schildering doch koud van expressie.
Aan wat verder als Van der
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Helst geëxposeerd was kon men niet onvoorwaardelijk diens naam geven; het was
nog kouder en bovendien veel minder knap van schildering.

JACOB VAN RUISDAEL. DE HOUTEN BRUG. EIGENDOM VAN DEN HEER DE JONGE TE PARIJS.

Onze beschouwingen over deze tentoonstelling zijn begonnen met de
landschapschilders van Goyen en Cuyp. Ook het slot van ons opstel zal aan
landschapschilders gewijd zijn: aan wat er te zien was van Ruisdael, Hobbema en
hun school, en aan de zeeschilders.
Van laatstgenoemde soort was er niet zeer veel: een prachtig, rijp zeestuk van Van
de Cappelle (No. 14, eigenaar de Heer H. Péreire,) bijna zoo mooi als het bekende
stuk in het Rijksmuseum; voorts een aardige schilderij van den Jongen Willem van
de Velde (No. 161, ingezonden door Albert Lehmann) en een werk van den
Engelschman Brooking, een navolger van Van de Velde, abusievelijk onder Van de
Velde's naam geëxposeerd (No. 162, collectie Baron Edmond de Rothschild).
De Haarlemsche landschapschilder Jacob Ruisdael deed zich van verschillende
zijden kennen: er was vlot, pittig werk uit zijn vroegen tijd, geschilderd onder den
frisschen indruk van het mooie in de onmiddellijke omgeving van Haarlem, b.v. het
landschap met eikeboomen en een plas achter de duinen,
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uit de verzameling De Jonge, een werk van omstreeks 1655. Dan was er een
karakteristieke waterval (No. 134, collectie Porgès) en een meer gecomponeerd dan
onmiddellijk aan de natuur ontleend landschap met een houten bruggetje, waar een
herder schapen over drijft. (No. 136, collectie De Jonge; zie afb.) Het hakhout en de
hoog opschietende beuken en eiken zijn prachtig van teekening en er is een stemming
van mooie vredigheid in, die Ruisdael zoo gaarne, vooral in zijn werken uit later tijd,
geeft.
Van Hobbema zond Kleinberger een groot, donker, maar zeer compleet en gaaf
stuk, een boschweg met huizen en enkele figuren (No. 70). Het krachtig geschilderde
stuk maakte een goed effect midden op den achterwand der laatste zaal. Een droevig
figuur maakte daartegen een zeer zwakke copie naar den mooien watermolen van
Hobbema in het museum te Brussel, welke copie als echte Hobbema was ingezonden
door den Heer Porgès (No. 73). Een juweeltje is daarentegen het kleine hutje onder
de boomen aan den zoom van een weiland, dat de Heer Warneck inzond (No. 71),
een stukje zóó frisch en goed bewaard als kwam het zooeven uit Hobbema's atelier.
Het heeft in den toon de kracht van een sappigen Dupré en is in de teekening en
karakteruitdrukking der boomen zoo zuiver als een vroege Daubigny. Weloverwogen
zijn de kleurcontrasten: grijsgeel, donkergroen, doorschijnend bruin tegen het rood
van de jas van een figuurtje. Kortom een juweel, welks eigenaar te benijden is.

ISAAC VAN OSTADE. AAN HET ZEESTRAND. EIGENDOM VAN DEN HEER SPERLING TE PARIJS.

Onder de Wouwermans waren verscheiden goede stukken, b.v. ‘de Sprokkelaar’,
een
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vroeg schilderijtje, fijn van toon (No. 165), ingezonden door Dr. Melville Wasserman,
die nog een tweeden Wouwerman uit 's meesters vroegen tijd afstond (No. 169,
embarquement de marchandises). Een prachtig, gaaf stukje is ook het landschap met
rustende jagers (No. 166), ingezonden door den Heer De Jonge, die ook hier weer
van fijnen smaak blijkt geeft. Hetgeen er uit de verzameling van dezen heer was
tentoongesteld, was nagenoeg uitsluitend werk van allereerste kwaliteit.
De Heer Porgès zond nog een heel goed landschapje van Wijnants (No. 170),
waarin Wouwerman pittige figuurtjes geschilderd heeft.
Eindelijk mogen hier nog worden genoemd een zeer mooi wintergezicht van Jan
van de Cappelle (No. 13, collectie Ed. Kann), het hierbij afgebeelde ‘Strand’ van
Isaac van Ostade (No. 106, collectie Sperling) en een groote Salomon Ruysdael (No.
139, uit dezelfde collectie), een van die stille vaarten met hoogopgeschoten
wilgeboomen en schuitjes met visschers, in het weergeven waarvan naast van Goyen
niemand zulk een volmaaktheid heeft bereikt.
Wij zouden nog meer schilderijen kunnen opsommen, waarvan wij gedurende ons
herhaald bezoek aan de tentoonstelling volop hebben genoten, doch wij zullen het
hierbij laten: uit ons overzicht blijkt voldoende, dat er - in weerwil van veel
tegenspoed - nog veel uit Parijsch particulier bezit te krijgen was, dat zeer de moeite
van het bekijken waard bleek. Moge een volgende maal een ander deel der Parijsche
verzamelaars er voor te vinden zijn, ook eens zijn schatten aan het publiek te toonen.
Zij kunnen reeds van te voren verzekerd zijn van den dank, dien zij bij alle werkelijke
vereerders onzer oude schilderkunst zullen oogsten.
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De Fransche overheersching
door C.F. Gijsberti Hodenpijl.
V.
Het Politiewezen.
In onze eerste vier hoofdstukken hebben we getracht een beeld te geven van den
algemeenen toestand der lage landen aan de zee. Het zij ons thans vergund onze
historische mededeelingen voort te zetten ten einde te doen zien hoe het Napoleontisch
régime even vernederend als drukkend was, hetgeen ons echter niet tot schade is
geweest. Die druk werd ook niet het minst veroorzaakt door de Politie, die streng en
bemoeiziek optrad en hierin de bevelen volgde van de hooge Politie te Parijs. Overal
had zij geheime agenten, tengevolge waarvan een zekere onrust onder de bevolking
heerschte.
Wanneer personen of zaken haar slechts eenigszins verdacht voorkwamen werd
omtrent deze uitvoerig gerapporteerd.
In het volgend jaar kreeg men een directeur-général de la Police en in de zeven
departementen stelde men verder aan 2 commissaires-généraux, 9 c.-spéciaux et 54
c.-particuliers. De directeur-général genoot een inkomen van 70.000 francs, de beide
généraux ieder 35.000; de 9 spéciaux samen 54.000; de 54 particuliers 154.800 francs.
Totaal maakte dit met inbegrip der bureaukosten 348.800 francs. Onder Koning
Lodewijk werd slechts vijftig duizend gulden aan de Politie en Justitie besteed*).
In de eerste dagen van Januari 1811 had de tot directeur-général benoemde heer
Devilliers Duterrage reeds te Amsterdam in functie moeten wezen, daar het noodig
was, dat deze tak van dienst georganiseerd werd, maar blijkbaar waren het de
ijsschollen van den Moerdijk, die het benoemd hoofd tegenhielden, echter de te
Rotterdam aangestelde commissaire-général, De Marivault, was toen reeds op zijn
post*). Tegen het eind van Januari kon dan ook een aanvang worden gemaakt met de
regeling der paspoorten, waarvan de opbrengst iedere veertien dagen in de staatskas
moest worden gestort†). Tot Lebrun's voldoening begon nu van lieverlede de Politie,
die zich van verschillende toestanden op de hoogte moest stellen, een groote activiteit
aan den dag te leggen§).
Tot tweeden commissaire-général zag zich eerst benoemd de heer Fournier met
het plaatsje Hardenberg als standplaats. Vermoedelijk had het Fransche gouvernement
dit vlek eerst voor een plaats van beteekenis gehouden om aldaar een
commissaire-général te vestigen. De heer Fournier nam echter voorloopig zijn
domicilie te Zwolle, doch bleef hier slechts zeer kort daar hij reeds in Februari 1811
naar Munster werd overgeplaatst. In Juli d.a.v. volgde de benoeming van den heer
Le Moy tot 2e commissaire-général met Embden, in het Dept. van de Ooster-Eems,
als standplaats. De tractementen zoowel van den Directeur-général als van de
commissaires-généraux moesten voor de helft door de steden Amsterdam, Rotterdam

*)
*)
†)
§)

D'Alphonse. Aperçu sur la Hollande I. p. 337. R.A.
Lebrun aan Napoleon 8 Januari 1811. Archives Nationales A. F, 1724.
Lebrun aan Napoleon 18 Januari 1811. Archives Nationales A.F. 1724.
Lebrun aan Napoleon 28 Februari 1811. Archives Nationales A.F. 1724.
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en Embden worden opgebracht en door de keizerlijke schatkist uit het reservefonds
der Politie**).
Nog een belangrijke Politiepost was die te Texel, welke was toevertrouwd aan
den commissaire-spécial Olivetti. Zijn toezicht strekte zich uit over alle eilanden en
over de kust van Texel tot Rotterdam.

**) Papieren D(Alphonse. Poreefeuille No. 986. R.A.
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De directeur-général Devilliers Duterrage en de commissaire-général De Marivault
waren twee oppermachtige heeren. De eerste was vrij driftig van aard en duldde
moeilijk tegenspraak. Hij bezat echter een goed hart, zijn vormen waren aangenaam
en iedereen die goede beginselen op een verstandige wijze in praktijk bracht, kon
zijn achting verwerven. De heer Abraham Ampt in Maart 1811 tot commissaris van
Politie te 's Gravenhage benoemd bezat zijn vertrouwen. Diens eerste zorg bij zijn
aanstelling, was het karakter zijner chefs te bestudeeren, hun zwakheden te leeren
kennen. De heer Devilliers Duterrage kwam hem nogal geschikt voor. Eens, bij
gelegenheid dat deze politie-directeur, die tevens belast was met de inspectie van
een deel der douane linie, de kust- en zeeplaatsen inspecteerde, nam hij den heer
Ampt met zich mede en deze, de voormalig bloeiende visschersplaatsen Maassluis,
Vlaardingen enz. in het uiterst verval ziende, deed er den Franschman een verslag
van. Hij schetste de gelukkige tijden van weleer, zoodat de Franschman zelfs getroffen
scheen. De heer Ampt kon zich toen niet weerhouden hem te vragen of het wel te
verwonderen was, dat de bewoners dier vroeger zoo gelukkige streken de Fransche
heerschappij verfoeiden. De Franschman werd aangedaan, drukte hem de hand onder
het uitspreken van eenige verplichtende woorden over zijn vaderlandslievende
denkbeelden*) Na betrekkelijk kort hier zijn functie te hebben uitgeoefend meende
Devilliers reden te hebben zich over den Prins

DEVILLIERS DUTERRAGE, DIRECTEUR-GENERAAL VAN POLITIE, OP DE SCHILDERIJ VAN M. S VAN BREE,
VOORSTELLENDE NAPOLEON'S INTOCHT TE AMSTERDAM.

Stedehouder, den Intendant van Binnenlandsche Zaken en den Maire van Amsterdam
te beklagen. Zijn vertrouwelingen waren de staatsraad Réal en de minister van Politie
Savary, hertog van Rovigo, aan wie hij zijn hart uitstortte, wanneer zijn klachten en
vlagen van drift hem te machtig werden. Aan laatstgenoemde schrijft hij den 12en
Maart 1811: ‘De Prins behandelt mij persoonlijk zeer welwillend, maar hij eischt
strengen dienst. De geheele Fransche administratie verkeert in hetzelfde geval en
wij gaan er allen onder gebukt. De militaire wereld klaagt steen en been, dat nooit
een kolonel of ander hoofdofficier nog bij den prins is geïnviteerd geworden,
daarentegen wemelt het er in zijn salons van zoogenaamde Gardes d'honneur, die er
minder komen om hem hulde te brengen dan om hem te bespieden. Hij heeft het
geduld naar eeuwig terugkeerende klachten over de conscriptie, kustwacht enz; te
luisteren en laat dan steeds de mogelijkheid van schikking en verzachting
*) ‘Aanteekeningen wegens de heuchelijke omwenteling van November 1813 en de daarop
volgende gebeurtenissen, gehouden door een ooggetuige, Jhr, Mr. W.H.J. Baron van
Westreenen van Tiellandt’ gepubliceerd in ‘De omwenteling van 1813 dror Theod. Jorissen’.
Groningen 1867.
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doorschemeren. Op die wijze ontsnapt hij aan het onvermijdelijke van de te nemen
maatregelen, waarvan hij de uitvoering op onze schouders laadt’*).
Echter was deze directeur-général een ambtenaar, die zijn taak nauwgezet opvatte.
Waren er feiten voorgevallen, die de aandacht van het publiek hadden getrokken,
dan greep hij dadelijk naar de pen om hiervan bij den minister van Politie, generaal
Savary rapport uit te brengen. Een staaltje van overdrijving zij hier medegedeeld.
Toen het 2e detachement Garde d'honneur den 3en Juli 1813 van uit Amsterdam
vertrok kon zekere garde Van W.... zijn tranen niet inhouden. Dit feit nu op zich zelf
is zeer

*) De Caumont la Force. L'architrésorier Lebrun. p 268.
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natuurlijk, want de omstandigheden, waarin de jongelui zich bevonden waren verre
van aangenaam. Maar de politie-directeur kon den lust niet verkroppen het
voorgevallene onmiddellijk aan generaal Savary over te brieven en gaf daarbij als
zijn meening te kennen, dat dergelijke tooneelen een allerongunstigsten indruk
moesten maken op het publiek, dat er getuige van was*).
Kwamen er gunstige tijdingen van het oorlogsveld, zooals in 1813, toen het al
aardig begon te gisten in den lande, dan verzuimde hij niet deze dadelijk onder de
oogen van het publiek te brengen, zooals in den schouwburg en in de societeiten.
Van zijn standpunt gezien was dit nog al begrijpelijk, want het publiek moest met
allerlei kunstgrepen in bedwang worden gehouden.

GENERAAL SAVARY, HERTOG VAN ROVIGO, MINISTER VAN POLITIE.

De tweede hooge politie autoriteit, De Marivault, ridder van het Legioen van Eer,
was hier vroeger als Secretaris van het gezantschap der Fransche Republiek werkzaam
geweest en had den 17en Januari 1811 zijn functie als ‘commissaire-général’ te
Rotterdam aanvaard. Van hem wordt getuigd, dat hij een misanthroop was, wiens
zinspreuk luidde: ‘list tegen list’ en die door zijn karakter juist in Napoleons geest
viel. In het departement der Monden van de Maas werd hij belast met de politieke
Politie, of wel met de leiding der in die dagen zoo gehate spionnendienst. Zijn
onbekendheid met de Hollandsche taal, zijn vooringenomenheid tegen alles wat
Hollandsch was en zijn achterdocht deden hem overal vijanden zien. Het gelukte
den commissaris Ampt door zijn invloed vele onheilen, welke respectabele bewoners
van 's Gravenhage bedreigden, af te weren.
De Stassart was de antagonist van De Marivault en bovendien niet op goeden voet
met Devilliers Duterrage. Van de Politie maakte De Stassart echter minder werk dan
van de Gendarmerie onder bevel van kapitein J.F. van Hogendorp, vermoedelijk
tengevolge van de weinige overeenstemming, welke tusschen dezen en De Marivault
bestond. Voortdurend lag de prefect met zijn commissaire-général overhoop, daar
hij veel te eigendunkelijk optrad. In December 1812 beklaagt De Stassart zich in een
schrijven aan den minister van Binnenlandsche Zaken, De Montalivet, dat de
Marivault zich geheel van zijn gezag los maakt en in Februari d.a.v. volgt van hem
een nieuwe klacht aan den Minister welke vergezeld gaat van een schrijven van den
*) Archives Nationales. F 7. 7014.
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Souspréfet te Rotterdam J.H. van Zuijlen van Nijevelt, die o.a. schrijft: ‘M. de
Marivault tracasse perpétuellement les personnes même les plus distinguées; il ne
fait que froisser les amours propres et heurter les esprits’*).
Ook stond onder De Marivault's régime het onderling verkeer der ingezetenen,
door de lastige bepalingen waaraan zij onderworpen waren, onder strenge contrôle.
Den 21sten Augustus 1811 deed hij dengenen, die met trek- en veerschuiten reisden,
aan-

*) ‘Die Haghe’. Bijdragen en Mededeelingen 1904. blz, 139.
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kondigen dat ‘geen persoon het grondgebied van zijn arrondissement verlaten, noch
van daar afreizen mocht, zonder van een paspoort voorzien te zijn’; weshalve de hier
aankomende reizigers zich binnen vier-en-twintig uur aan het Commissariaat-generaal
vervoegen moesten om hun paspoort te laten viseeren of een ‘p e r m i s d e s é j o u r ’
(vergunning om in de stad te mogen blijven) te erlangen*). Een dergelijk bevel was
ook te Amsterdam, uitgevaardigd door den Directeur-général†).
Toch mag niet over het hoofd worden gezien het streven van De Marivault naar
orde en tucht, zooals blijkt uit de circulaire gericht aan zijn ondercommissarissen in dato 31 Januari 1812 - om toe te zien dat het bij de loting voor de conscriptie
ordelijk toeging. Er behoorde nauwlettend te worden gewaakt, dat de jongelieden,
die voor de loting waren opgeroepen, zich niet, alsof het zoo hoorde, aan het overmatig
gebruik van spiritualiën overgaven en zich dien ten gevolge op de meest wanordelijke
wijze langs de straten bewogen. Daarom nu moesten de herbergen welke zich in de
nabijheid van de verzamelplaats der conscrits bevonden, worden bewaakt en den
herbergiers te verstaan gegeven, dat zij de eerste waren die behoorden zorg te dragen,
dat degenen die veelvuldig hun inrichtingen bezochten zich niet aan buitensporigheden
overgaven. Geen dezer kroegen mocht geopend zijn dan na den bij politiereglement
vastgestelden tijd, opdat zij geen verzamelplaatsen werden op den lotingsdag. De
politiedienaren moesten niet alleen de surveillance naar behooren uitvoeren, maar
met tact weten op te treden, want meer dan eens was de oorzaak van wanordelijkheden
te wijten aan de onhandige brutale manier, waarop die dienaren hun taak opvatten*).

WONING VAN DEN COMMISSARIS-GENERAAL DE MARIVAULT, TEGENWOORDIG HET GEBOUW DER
ROTTERDAMSCHE BANK AAN DE BOOMPJES. ZOOALS HET ZICH VERTOONDE OMSTREEKS 1870, NAAR
EEN GRAVURE IN HET GEMEENTE-ARCHIEF TE ROTTERDAM.

Mogen deze voorschreven maatregelen ook verband houden met mogelijke
opstootjes, welke allicht in die dagen een ernstig karakter konden aannemen, toch
moet worden erkend, dat deze wel van invloed zouden geweest zijn, indien zij nog
in latere jaren over het geheele land waren toegepast geworden. Minder
dronkenmanstooneelen zouden dan te aanschouwen zijn geweest.
We hebben reeds gesproken over den Heer Ampt. Deze verdienstelijke ambtenaar,
de oudste der vijf zonen van den oud-kolonel Ampt, welke allen in dienst traden,
had thans den leeftijd van 33 jaar bereikt. Hij was voor de Genie opgeleid, doch de
omwenteling van 1795 gaf een andere wending aan zijn carrière, dewijl zijn vader
*) G. van Reyn. Historische Herinneringen. Rotterdam 1863. blz. 11.
†) C. van der Vijver, Geschiedkundige beschrijving der stad Amsterdam. III. blz. 368.
*) Correspondentie register van De Marivault. Gemeente-Archief van Rotterdam.
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door het revolutionnair bestuur als voorstander van het Stadhouderschap was afgezet.
Tijdens de annexatie van ons land bij Frankrijk was de heer Ampt werkzaam aan het
Ministerie van
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Marine en Koloniën, waar hij tevens de functie waarnam van Directeur van het
Typografisch Depot der koloniën*). Na zijn benoeming tot Commissaris van Politie
te 's Gravenhage werkte hij gedurende vier maanden samen met zijn collega De
Couilliboeuf, iemand van een zwakke gezondheid. Veel moeite kostte het hem een
nieuw Politiewezen, naar Fransch systeem te organiseeren. In het eerste jaar van zijn
nieuwen

DE KEIZER SCHREEF ZEER SLECHT; DE VOLHEID EN LEVENDIGHEID VAN ZIJN GEEST KON GEEN TRED
HOUDEN MET DE LOOP VAN ZIJN HAND. HIJ VOLTOOIDE NIMMER HET WOORD OF DEN REGEL EN STAPTE
ZONDER ZICH ER AAN TE STOREN OVER ALLE EISCHEN DER SPELLING HEEN; ZOO GROOT WAS DIE
ONGEREGELDHEID DAT HIJ ZELF MOEITE HAD OM ZIJN SCHRIFT TE LEZEN.

werkkring, werd hem door De Maurivault opgedragen de ‘Statistique Personelle’
samen te stellen. Dit bestond in het opmaken van beoordeelingsstaten, hetgeen een
delicaat en moeilijk werk was, daar in Den Haag een groot aantal personen van
verschillende denkwijze bij revolutionnaire bewegingen een rol gespeeld hadden.
Satisfactie van dezen arbeid, welke hem nog bovendien geldelijke opoffering kostte,
ondervond hij niet, daar zoowel De Marivault als De Stassart zich de eer van zijn
werk toeeigenden. Dat de heer Ampt zich hierdoor miskend gevoelde laat zich
begrijpen en hiervan geeft hij uiting in zijn rapport aan Devilliers Dutterrage in dato
5 September 1813*).
Omtrent bovengenoemde ‘statistique personelle’ deelen wij nog mede, dat hiervan
bij het ministerie van Politie te Parijs een divisie samengesteld uit vier bureaux
bestond. Werd den keizer een voordracht gedaan tot de vervulling van de een of
andere betrekking dan moest de Minister van Politie door middel van de ‘statistique’
kunnen opgeven, welke staatkundige overtuiging de candidaat was toegedaan. Van
uit dit ministerie ontving Napoleon dagelijks het ‘Bulletin de Police’, dat gewoonlijk
een twintigtal bladzijden telde. Bevond de keizer zich niet te Parijs doch elders op

*) Theod. Jorissen. De omwenteling van 1813. Groningen 1867.
*) Van Maanen. Aanwinsten 1900, portefeuille 51 65 No. 54. R.A.
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campagne, toch werd hem dit rapport geregeld toegezonden*).
Er scheen altijd veel werk aan den winkel te wezen, want in Maart 1812 werd
alsnog tot ‘Commissaire spécial de police’ te 's Gravenhage benoemd de heer
Eymard†). Deze moge een persona grata van het Fransch gouvernement geweest zijn,
in Den Haag was hij tijdens zijn verblijf aldaar niet gezien. Echter getuigde zijn chef
van hem, dat hij een man van ervaring was, met een buitengewoon doorzicht en een
onvermoeid werker§).
Ook Devilliers Duterrage kan geen gelukkig ambtenaar genoemd worden, hij
voelde zich hier niet op zijn plaats en evenals de meeste fransche autoriteiten,
eerzuchtig als zij waren, eenigszins miskend. Aangenaam was het voor hem niet, dat
hij niet in den adelstand was opgenomen; het kwelde hem daarvan uitgesloten te
blijven, daar toch de meeste Fransche hooge ambtenaren een praedicaat voerden.
Hoewel het ridderkruis van het Legioen van Eer zijn borst sierde, was hem meer dan
eens een nieuwe belooning voorgespiegeld, die echter steeds op zich liet wachten,
hetgeen hem (aan Savary) den 19en Mei 1811 - uit de pen deed vloeien: ‘Hier
omgeven zijnde door ambtenaren, die allen titels en een hoogen rang voeren heb ik
meer dan iemand anders protectie noodig en zou de minste onderscheiding van Z.M.
mij kracht schenken’**).
Toen in 1812 zoowel verscheidene ambtenaren, die deel uitmaakten van het Bestuur
der Hollandsche departementen ‘als militairen in de nieuw gestichte orde van de
‘Réunion’ waren opgenomen en Devilliers Duterrage daar niet onder behoorde werd
hem dit wat te machtig. Hij schreef toen aan Lebrun, den 13en April 1812, dat hij
het voorbijgaan van zijn persoon voor die onderscheiding als vernederend
beschouwde, en dit hem wanhopend had gemaakt, te meer daar tijdens het bezoek
van Napoleon aan Nederland Z. Exc. de gouverneur-generaal hem verzekerd had,
dat de keizer genegen scheen hem een ‘témoignage de bienveillance’ te schenken,
die hij, de ambtenaar met twee-en-twintig dienstjaren, nu meende te mogen
reclameeren*). Bovendien was hij in de hoop versterkt geworden, doordat Napoleon
hem op een ‘lever’ meermalen bizonder welwillend had toegesproken†) Maar hij was
niet de eenige Politie-autoriteit, die naar eene onderscheiding dong. Daar had men
Louis de Couilliboeuf, die in zijn kwaliteit van Commissaris van Politie te Vlaardingen
tot Lebrun, den 5 September 1813, het verzoek richtte om ‘avancement’ en bovendien
om voor het ‘Légion d'honneur’ te mogen worden voorgedragen. Gelukte het laatste,
‘je me croirais le plus heureux des hommes’ laat hij er op volgen en dan verder:
‘Iedereen is naijverig op dit eereteeken; krijgt niet de eenvoudigste soldaat het voor
een schitterende daad, waarom blijven dan wij, commissarissen van Politie, wier
leven een voortdurende waakzaamheid vordert, van deze zoo gewaardeerde
onderschediing verstoken?’§).
Van een candidatuur van De Couilliboeuf zal wel niets gekomen zijn, daar de
omwenteling voor de deur stond en evenmin van een voordracht voor het kruis der
*)
†)
§)
**)
*)
†)
§)

E. d'Hauteriver. La Police secrète du premier Empire. p. 1.
Van Maanen. Aanwinsten 1900, portefeuille 42/49. No. 46. R. A,
Devilliers Duterrage aan Réal 22 Maart 1813. Archives Nationales. F 3064.
De Caumont la Force. L'architrésorier Lebrun. p. 271.
Papieren. Prins Stedehouder. Portefeuille No. 48. R.A.
Devilliers Dutterrage aan Rovigo, 12 October 1811. Archives Nationales. F. 7. 7014.
Papieren Prins Stedehouder Portefeuille No. 48. R. A.
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orde van de ‘Réunion’ voor den heer Eymard. Deze was belast met de surveillance
te Delft, Leiden, Scheveningen en Katwijk. Daar hij zich in zijn moeilijken werkkring
als een volijverig politiedienaar had doen kennen, een groot gezin had en geen fortuin,
verzocht de ‘Directeur-général’ voor hem, behalve genoemde decoratie, een
commissariaat of een Préfecture**).

**) Devilliers Duterrage aan Lebrun 29 Augustus 1813. Papieren Prins Stedehouder Portefeuille
No. 48. R.A.
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Het moge waar zijn dat de Politie zich in die dagen wat achterafgesteld zag,
ongetwijfeld zou hierin eenige verbetering zijn gekomen, wanneer Napoleon maar
langer den keizerlijken schepter had mogen voeren. Die heeren van de Politie toch
waren ambtenaren, waarop men staat kon maken en die hun functie met ijver en
nauwgezetheid uitoefenden. Om hier een voorbeeld te noemen hoe zij hun dienst
opvatten dient te worden vermeld de activiteit van den commissaris van Politie
Chandon te Amsterdam. Deze had in Juni 1811, een binnenlandsch verlof verkregen
en rapporteerde tijdens zijn vacantie aan Devilliers Duterrage, alles wat hem van
belang voorkwam van hetgeen hij te 's Gravenhage, Leiden en Rotterdam had mogen
hooren en waarnemen. Over Leiden berichtte hij den ‘Directeur-général’ dat aldaar
de oud hoofdbaljuw Block, beslist Oranjeman, bij de illuminatie ter gelegenheid van
den doop van den koning van Rome, al de vensters zijner woning gesloten had
gehouden en zijn verlichting slechts liet bestaan uit vijf kaarsjes voor het venster
boven de voordeur. Te 's Gravenhage schreef hij verder vernomen te hebben, dat De
Marivault in de plaats zou komen van den prefect De Stassart, wiens heengaan
algemeen verondersteld werd. Van zijn bezoek aan Rotterdam meldde hij, dat van
de vier commissarissen van Politie de meest actieve waren Gaillard en Langestraat,
beide trouwe aanhangers van het Fransche gouvernement en dien ten gevolge lang
niet in aanzien bij de Engelsch gezinde handelsmannen. Verder noemt hij een drietal
personen wier anti-fransche gezindheid weinig vertrouwen inboezemde namelijk
twee rechtsgeleerden en den politie ambtenaar Amalry fils. Als deze laatste bij
afwezigheid van De Marivault diens functie waarnam dan nam hij plaats in diens
fauteuil en verzocht met een voornaam handgebaar den commissaris van Politie van
dienst, die hem orders kwam vragen plaats te nemen*). Hier zij vermeld, dat de twee
andere commissarissen van Politie waren: Frescarode en Amalry Senior, welke geen
geboren Franschen waren. Onwillekeurig moeten we ons afvragen of het schrijven
van dit rapport van Chandon niet ten doel zal hebben gehad om een wit voetje bij
den Directeur-général te krijgen.

*) P.F. Chandon aan Devilliers Duterrage, 15 Juni 1811. Van Maanen aanwinsten 1900.
Portefeille 51/56. No. 54. R.A.
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JONGE DAMES IN EMPIRE COSTUUM.

Om een beeld te geven van de taak der stedelijke Politie in die dagen verwijzen
we naar een circulaire van den prefect De Celles†) aan de maires van zijn departement
waarin deze aldus omschreven wordt:
1e Al hetgeen betrekking heeft op de veilig- en geriefelijkheid van het verkeer
langs den openbaren weg.
2e De zorg om te voorkomen en te beteugelen de overtredingen tegen de openbare
rust, de gevaren en twisten op straat, opstootjes ontstaan op plaatsen, waar het publiek
verzameld is en bij nachtelijke samenscholingen.

†) Papieren De Celles, doos No. 187. Provinciaal Rijksarchief van Noord-Holland.
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3e De handhaving van de goede orde op plaatsen, waar volksoploopen ontstaan.
4e Het toezicht op den verkoop van eetwaren, op de zuiverheid der dranken en
levensmiddelen, welke in het openbaar ten verkoop worden aangeboden.
5e Het nemen van voorzorgsmaatregelen om door verplicht hulpbetoon ongevallen
en rampen te lenigen.
6e De zorg om ongelukken te voorkomen, of te herstellen, welke zouden kunnen
worden veroorzaakt

JONGE DAMES IN EMPIRE COSTUUM.

door het loslaten van kwaadaardige dieren.
In verband met dit laatste kunnen we mededeelen, dat bij besluit van 8 Juli 1812
maatregelen getroffen werden ten einde het bijten van honden in de hondsdagen te
voorkomen. Tot 31 Augustus van genoemd jaar behoorde iedere hond 't zij
gemuilband, 't zij aan een touw of ketting vastgebonden te wezen. Op den publieken
weg zouden losloopende ongemuilbande honden worden doodgeslagen*).
Toch deed zich in het laatst van Augustus 1812 een noodlottig geval van
hondsdolheid voor. Dit was te Zaandam, waar de 21 jarige Cornelis Oudt door zijn
eigen hond in de lip gebeten werd, waarna het dier dadelijk door dezen zelf werd
afgemaakt. Geruimen tijd werd de wond door een chirurgijn behandeld, die er geen
direct gevaar in schijnt te hebben gezien, doch toen zich op den 22sten October d.a.v.
ernstige verschijnselen bij den patient voordeden, ontbood de maire, ten einde raad,
drie doctoren bij den ongelukkigen jongen man, die erkenden dat de beet inderdaad
door een dollen hond was toegebracht. Alle middelen die dadelijk aangewend werden,
mochten niet baten, want eenige uren na het consult bezweek reeds het slachtoffer.
Nadat de ter aardebestelling door den maire was gelast, liet deze in tegenwoordigheid
van een zijner adjuncten, van den commissaris van Politie en van de veldwachters
alle kleedingstukken en andere zaken, welke de overledene sedert zijne verwonding
*) Papieren D'Alphonse. Portefeuille No. 946. R.A.
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in gebruik had gehad, op een afgelegen veld buiten de stad verbranden. Het
slaapvertrek en het ledikant van den ongelukkige werden behoorlijk gereinigd,
alsmede een paar andere vertrekken, waar hij gehuisd had.
In zijn rapport over deze gebeurtenis aan Baron d'Alphonse drukt de prefect De
Celles zijn leedwezen er over uit, dat de ouders van het slachtoffer niet dadelijk hun
toevlucht tot een bekwaam geneesheer hadden genomen, terwijl een woord van lof
aan den maire over diens genomen voorzorgsmaatregelen wordt toegebracht*).
Op een niet onbelangrijk deel van de taak der Politie willen we nu nog wijzen,
namelijk hoe zij hare bemoeizucht uitstrekte over het schoone geslacht. Het
gouvernement toch was voornemens om de rijke erfdochters van aanzienlijke familiën
op te sporen ter uithuwelijking aan Fransche ambtenaren en officieren. Een geheime
instructie van De Marivault aan zijn commissarissen, in dato 9 December 1811,
luidde o.a. ‘Uwe

*) Papieren D'Alphonse. Portefeuille No. 945. R.A.
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aandacht moet zich vooral bepalen tot het aankomend geslacht. Ge behoort u de
noodige ophelderingen betreffende nog ongehuwde erfdochters te verschaffen; haar
rijkdom, hare verwachtingen, de opvoeding, haar smaak, talenten, ouderdom, bevallige
eigenschappen en zelfs hare misvormigheden; niets wat in dit opzicht van eenig
gewicht kan zijn moet u ontsnappen enz’*).
Ook in België was aan de prefecten gelast staten in te zenden met de namen van
de vermogendste erfdochters in hun departement, met vermelding van het vermogen
en wat te wachten was, hun opvoeding, godsdienst enz. Eerst na de oproeping der
Garde d'honneur begon men zich er hier te lande ongerust over te maken, dat het
Fransche gouvernement thans zou gaan beschikken over onze ‘héritières’†). Typisch
zijn wel de hierover gevoerde correspondentiën, die we in de Archives Nationales
te Parijs mochten opsporen. Van die jonge dames in quaestie moesten de staten, na
behoorlijk ingevuld te zijn, aan den minister van Politie opgezonden worden. Te
Nijmegen nu was den sous-préfect De Bonnechose opgedragen te informeeren welke
jonge dochters aldaar in de termen vielen om op de candidatenlijst te worden geplaatst.
Op het tableau kon hij er maar ééne enkele inschrijven, namelijk: Madelle van der
Burgh en hij zond die opgave naar zijn chef, den prefect van het Departement der
Monden van den Rijn, Frémin de Beaumont§). Deze drukte zijne verwondering uit,
dat er maar één ‘héritière’ in heel het arrondissement Nijmegen is te vinden en stuurt
het tableau terug met den last er meerdere op te plaatsen en zich naar het oordeel van
den minister van Politie, den hertog van Rovigo, niet te bepalen tot de eenige
erfgenamen, maar ook tot diegenen welke broers en zusters hadden*).
Welke candidaten er vervolgens opgegeven werden blijft voor ons in het duister.
In ieder geval is er een nieuwe lijst ‘des jeunes demoiselles connues pour devoir être
les meilleurs partis de cet arrondissement’ door de Bonnechose aan Fremin de
Beaumont opgezonden en gaf hij daarbij als zijn gevoelen te kennen: ‘Quant aux
fortunes de famille impossible qu'autrement que par conjecture surtout les familles
les plus considérables ont le plus de leur fortune en portefeuille. Toutes celles qui
avaient des intérêts aux grandes et petites Indes ne savent rien de ce qu'elles ont pu
perdre ou conserver et par expérience je sais qu'il y a danger de tout perdre; quant à
ce que les familles avaient sur La Hollande, vous savez à combien c'est reduit’†). Dit
is door dien sous-préfet juist opgemerkt.
In het Departement Friesland bleek het gerucht van een opschrijving eenige
ontroering te weeg te hebben gebracht, maar men hoorde er verder niet meer van§).
Voorts ging een hardnekkig gerucht, dat De Stassart de onhandigheid begaan had
om voor zijn auditeur sous-préfet (De Gestas) de hand te gaan vragen van Madelle
*) Ten Zeldam Ganswijk. Bijdragen tot de Geschiedenis van het Staatsbestuur in ons vaderland.
Dordrecht 1849. I. blz. 56.
†) De Caumont la Force. L'architrésorier Lebrun p. 312.
§) De onder-prefect van het arrondissement Nijmegen aan den prefect van het Dept. der Monden
van den Rijn 17 November 1811. Archives Nationales. F 2I 1310.
*) De prefect v.h. Dept. der Monden v.d. Rijn aan den onder-prefect te Nijmegen 20 November
1811. Archives Nationales. F 2I 1334.
†) De onder-prefect van het Arrondissement Nijmegen aan den prefect van het Dept. der Monden
v.d. Rijn 9 December 1811. Archives Nationales. F 2I 1310 w.
§) De prefect Verstolk aan den Minister van Binnenlandsche Zaken, 17 Augustus 1813. Archives
Nationales. F 1C III Frise.
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van Wassenaer, ‘âgée de 14 à 15 ans, riche de 4 millions, maîtresse de cette immense
fortune, pleine d'esprit et de grace’. Een schitterende partij dus, maar nog een kind,
dat echter tot de oudste en beroemdste geslachten behoorde, en waarmede
vermoedelijk bedoeld wordt: Maria Cornelia, eenige dochter van Jacob Unia van
Wassenaer heer van Obdam en Twickel (1769-1812). Zij werd geb. te Amsterdam
21 September 1799, huwde 14 December 1831 Mr. Jacob Dirk Carel Baron van
Heeckeren en overleed te
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's Gravenhage 31 Maart 1850*). En wat voor een partij was nu die huwelijkscandidaat
van De Stassart. Niet alleen iemand zonder bizondere ontwikkeling, maar ook zonder
voorkomen en weinig presentabel in de eerste Haagsche kringen wegens zijn reputatie
van lompheid. Het viel dus niet te verwonderen, dat de Stassart nul op het request
kreeg, waarover hij zich niet weinig verbolgen zou hebben getoond†).
Verder kunnen we nog als uitverkorene noemen Mej. Elisabeth Banga geb. 6 Juni
1793, in 1812 in

VERKLEINDE AFBEELDING VAN HET WATERMERK VOORKOMENDE IN DE OFFICIEELE STUKKEN.

stilte verloofd met Mr. Joannis Stinstra geb. 25 Nov. 1789, die in 1813 tot Garde
d'honneur werd gedesigneerd. Zorgvuldig moest hare verloving worden geheim
gehouden, daar haar bekend was, dat het Fransche bestuur haar als zeer vermogende
erfdochter bestemd had tot echtgenoote van zekeren Franschen overste§).
Was dus in beginsel tot het uithuwelijken van ‘héritières’ besloten, ten einde een
nauweren band tusschen de beide volken te leggen, daartoe is het Fransche régime
den tijd niet gelaten en zoo is dus als 't ware een tweede Sabijnsche maagdenroof
voorkomen.
Vermelden wij nog dat in de reeds genoemde circulaire bovendien de aandacht
moest worden gevestigd op de jongelui van goeden huize. Het valt licht te begrijpen
welke partij het gouvernement van hen zou kunnen trekken, en in verband hiermede
behoorden hun leeftijd, hun wijze van opvoeding, gewoonten, ideeën en
verwachtingen, alsmede hun persoonsbeschrijving, te worden opgegeven. In de eerste
plaats moest men zich bezighouden met de ambtenaren en de bedienaren van den
godsdienst, doch ook wat dit betreft was de tijd te kort om de gewenschte vrucht op
te leveren.
Alvorens van de Politie af te stappen wijzen we nog op het decreet van 21 Oct.
1811 ter regeling van het gevangeniswezen. Tengevolge hiervan behoorden drie
centrale gevangenissen voor onze zeven departementen te worden gebouwd. De
eerste zou komen te Amsterdam en moest 800 gevangenen kunnen opnemen, uit de
*) Geschiedenis van het Geslacht van Wassenaer door H.G.A. Obreen, Leiden 1903.
†) Devilliers Duterrage aan Réal, 30 Augustus 1813, t r è s c o n f i d e n t i e l l e . Archives
Nationales. F 7 3064.
§) Kon. Oudheidkundig Genootschap te Amsterdam. 1895, p. 13.
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departementen der Monden van de Maas en van de Zuiderzee. Groningen was voor
de tweede aangewezen, waarin 350 veroordeelden konden worden geplaatst, uit de
departementen Ooster- en Wester Eems en uit Friesland. Te Munster zou het derde
gebouw verrijzen, waarin voor 450 gevangenen ruimte was, uit de departementen
Lippe, Boven- en Beneden IJsel.
Een groote verbetering in den bestaanden toestand zou hiermede worden verkregen,
aangezien er van de tuchthuizen hier te lande geen enkele in een bepaald goeden
staat verkeerde. Deze plannen getuigden wel van een ruimeren blik bij het Fransche
bestuur.
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Zandvoort 1855, door dr. Max Eisler.
De traditie kent aan het jaar 1855 voor de ontwikkeling van den kunstenaar Jozef
Israëls zulk een ingrijpende beteekenis toe, dat het den schijn zou kunnen krijgen
alsof de kunst van den meester toen op slag van karakter veranderd was en zijn
historisch-romantische stijl plotseling plaats gemaakt had voor de kunst van den
natuurlijken mensch. Deze opvatting berust op 't welbekende feit, dat Israëls
verscheidene weken in 't visschersdorp Zandvoort heeft doorgebracht waar hij herstel
zocht na een pas doorstane hevige rheumatische aandoening. Het stille meeleven
met de zee, die eenvoudige, slovende menschen daar en de groote eenzaamheid, 't
heeft op het zenuwleven van den herstellende voorzeker een diepen invloed gehad.

PORTRET VAN JOZEF ISRAËLS MET ZIJN VROUW OMSTREEKS

1864 (FIRMA SCHOLTENS, GRONINGEN).

Die invloed werd nog versterkt door de romantische opwinding waarin hij verkeerde
na het reusachtige succes, in 1850 met zijn ‘Mijmering’ en in '51 met ‘Webers
Zwanenzang’, behaald.
Zijn stemming in die dagen wordt het best gekenschetst door de lectuur waarvan
hij genoot; in zijn sentimentaliteit werd hij o.a. aangemoedigd door Goethes ‘Werther’.
Onder zulke voorwaarden kon er moeilijk sprake zijn van een directe en zuivere
waarneming van de natuur der menschen zoomin als van 't landschap. Hij werd
integendeel als gedreven tot gemoedelijke deelneming en deze beïnvloedde en
beheerschte zijn artistieke belangstelling, die zich in een nieuwe wereld van
onderwerpen bewoog en tot uiting kwam. Zijn oogen hadden wel nieuwe, verrassende
bekoringen opgevangen en er zich met hartstochtelijke vreugde aan overgegeven,
maar het oude hart regeerde nog de manier waarop die indrukken werden opgenomen
en verwerkt. In de visie van 't natuurlijke overheerschte nog het mee-gevoel en gaf
aan de levende stof (aan de menschen en aan 't in hun levenskring opgenomen interieur
en huisraad) verreweg de voorkeur boven het z.g. doode, en men kan nog in latere
doeken, gemaakt naar schetsen uit dien tijd, duidelijk zien hoe de schilder toen
hoofdzakelijk door ‘gemoedelijk’ roerende gevallen geboeid werd.
In tegenspraak daarmede schijnt wel wat de meester der nieuwere Hollandsche
kritiek, Jan Veth in eigendom bezit: n.l. het schetsboek van Israëls uit den eersten
Zandvoortschen tijd; volgens Veth bladen vol van innige waarneming van 't
onaanzienlijke; direct ontvangen en vastgelegde indrukken, absoluut in tegenstelling
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met wat hij te voren aan historische hoogdravende onnatuur had te voorschijn
gebracht. De bewijskracht van deze teekeningen voor een bruuske omkeer in 't wezen
des kunstenaars wordt al daardoor verzwakt, dat zij voorloopig schetsen bleven en
pas na tientallen van jaren tot schilderstukken werden uitgewerkt, toen Israëls al lang
tot die eigenaardige ontwikkeling was gekomen die zijn rijpheid beteekent.
Voor de verklaring van wat ons bezig
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houdt zouden die schetsen niettemin van een beslissende beteekenis zijn, wanneer
zij, wat den tijd betreft, samenvielen met Israëls' opgeven van den historischen stijl
waarin de jonge kunstenaar was onderwezen en waaraan hij toen uiterlijk nog
vasthield; (in 1855 verscheen op de wereldtentoonstelling van Parijs ‘Willem de
Eerste in den raad bij de Landvoogdes’), en wanneer de schilders- en
gevoels-kwaliteiten zijner kunst van toen af een verandering hadden getoond.

AÄRON EN ZIJNE ZOONEN. TENTOONSTELLING TE AMSTERDAM
IN ‘DE KUNSTKRONIJK’ 1849.

1848. STEENDRUK VAN E. VERVEER,

Zulk een plotselinge omkeer is echter al niet aan te nemen, zoo men in 't algemeen
te rade gaat met de natuur van den mensch en van den kunstenaar. Evenmin als in
de onafgebroken stijgende lijn van zijn portretstijl bestaan er in de
karakter-ontwikkeling van Israëls' overige werk, dergelijke bruuske overgangen. Het
proces van haar groei in menschelijkheid en natuurlijkheid was geleidelijk en reeds
lang voorbereid, onafhankelijk van zijn verblijf in Zandvoort. Ik wensch aan te
toonen, dat 't jonge talent aan de hem door zijn opvoeding bijgebrachte historische
stof (die hem nooit geheel eigen was geworden) een nieuwe waarde trachtte te geven,
al lang v ó ó r 1 8 5 5 , maar dat die evolutie pas i n 1 8 6 1 tot merkbare resultaten
heeft geleid; voorts dat aan deze zijde van die vermeende tijdsgrens het proces der
vervorming in onderwerpen aan de Zandvoortsche verwant, a l l a n g was voorbereid
en dat het een r e e d s b e s t a a n d e g e e s t was, die zich bezighield met die pas
verworven nieuwe beelden-wereld uit het visschersdorp. Deze kunst-ontwikkeling
is dus niet plotseling en met sprongen, maar geleidelijk en organisch ontstaan.
Hetgeen te Zandvoort doorleefd werd, dient in verband gebracht te worden met
overeenkomstige indrukken van elders en men moet 't jaar 1855 liever beschouwen
als een keerpunt voor 't milieu dan voor den stijl.
Wij moeten, zooveel mogelijk, 't woord hierover aan de kritiek van zijn tijdgenooten
laten. Op deze wijze komt het zuiver historische tot zijn recht, en de vergelijking
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tusschen een kunsthistorische en een daarmee eng samenhangende aesthetische
beschouwing brengt ontwikkelingsmomenten aan den dag, die, door onderling verband
zoowel als door tegenspraak, een dieperen blik gunnen in het geestesleven van een
tijd, waaraan, als den wordingstijd eener nieuwe kunst zoowel als
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DE LAATSTE BRIEF VAN OLDENBARNEVELDT. (MET TOESTEMMING DER FIRMA F. ROOS TE AMSTERDAM).

van een nieuwe smaak, bizonder beteekenis moet worden toegekend.*)
Israëls' behandeling van historische onderwerpen begint in 1848 met ‘Aäron en
zijne zoonen Eleasar en Ithamar enz.’ De ‘Laatste Brief van Oldenbarneveldt’ toont
in 1853 de elementen van de oude en de nieuwe richting ongeveer op het keerpunt
en in ‘Hanna in den Tempel’ (1860) is de waardeomzetting in 't historische genre
voltooid. Hoe duidelijk deze verandering zelfs voor tweederangskritiek merkbaar
was, bewijst een ‘Reminiscens’ uit 't jaar 1851 aan dien ‘Aäron’, welke bewezen
hebben zou dat de kunstenaar zich met het zweven in ‘de l a g e r e sfeeren der kunst
niet tevreden stelde’, terwijl al 10 jaar daarna gezegd word: ‘Israëls' Hanna wekt
heilige gewaarwordingen... omdat hij allen traditioneelen vorm ter zijde stelt en
s l e c h t s m e n s c h e l i j k is’.
Intusschen was de kritiek tot beter inzicht gekomen en waagde zij het reeds dit
openlijk te bekennen: ‘Al die opgeschroefde conventioneele manieren eener heilige
kunst en eener groot historische kunst roeren ons niet meer’. In verband met die
eerste en met de laatstgenoemde historieschilderij van Israëls, toonde zich deze
bekeering van de aësthetiek bijna als een verdienste van den meester zelf, die den
kunstsmaak door zijn werk als 't ware den weg gewezen had.
De ‘Aäron’ was in de herfst van 1848 te zien op eene stedelijke tentoonstelling in
Amsterdam.

*) Waar kritiek-uittreksels reeds door Jan Veth in zijn standaardwerk: ‘De jeugd van Israëls’,
(Portretstudies, enz. Bl. 86 e.v.) aangehaald zijn, geef ik hier maar algemeene verwijzingen.
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MARGARETHA VAN PARMA EN PRINS WILLEM,
MUSEUM, AMSTERDAM).

1855. TENTOONSTELLING PARIJS 1855. (STEDELIJK

De traditie wil dat dit het eerste schilderstuk van den kunstenaar geweest is dat
openbaar tentoongesteld en door de kritiek opgemerkt werd, maar een feit is 't dat
de maatschappij ‘Arti et Amicitia’ al in 't voorjaar van 1848 (Mei) een werk van zijn
hand tentoonstelde waarover de Utrechtsche ‘Spectator’ van 8 Juni de volgende
kritiek in dialoogvorm gaf: ‘Nog een oogenblik! Wat zeg je van die schilderij dáár....’
‘Wel, daar heeft stellig Prof. Pick voor gezeten! Je bedoelt immers die van I s r a ë l s ?
Een mannenborststuk, naast dat eener vrouw aan een tafel, waarop een handschrift
ligt? De kop van Prof. Pick zal ik nu maar zeggen, is breed en krachtig geschilderd,
maar ik begrijp de schilderij niet, en - la grande difficulté dans les arts, c'est la
conception; l'exécution n'est qu'un travail!*)
Dit is naar mijn meening de eerste kritiek die over 't aankomende talent geschreven
is. De meester herinnerde zich nog in 't laatste voorjaar - met dat verwonderlijk goede
geheugen van hem - den karakteristieken kop met den langen baard van dien professor,
die volgens hem een toenmaals zeer bekend ‘mnemotechnikus’ was; na meer dan 60
jaar wist hij nog van die verdwenen schilderij, waarvan in den tusschentijd wel
nauwelijks ooit meer sprake was! Men zal 't misschien een beteekenisvol kenteeken
vinden, dat zijn publieke loopbaan begon

*) W. g. Ferd. S....l. Ik vermeld hier in 't voorbijgaan dat ook die andere meening, als zou met
‘De Droom van Dido’ voor 't eerst zijn naam in de courant vermeld zijn, niet langer kan
worden volgehouden; ik vond al in de ‘Provinciale Groninger Courant’ van 19 Mei 1840, in
een bericht over de inzendingen van de Tentoonstelling van Voorwerpen van Provinciale
Nijverheid, (Groningen, 18 Mei), het volgende over den toen 16-jarigen Israëls: ‘Door J.
Israëls, leerling van den heer Buis, eene teekening naar pleister.’
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n i e t met een historische schilderij, kunstsoort die later een artistieke dwaling van
hem bleek te zijn - maar met een dubbelportret, een genre waarvan 't recht van bestaan
door de latere uitnemende portretkunst des meesters voldoende bewezen is.
Door nauwkeurige onderzoekingen weet men hoe de kliekgeest-kritiek ‘Aäron’
heeft ontvangen, en hoe ook de ‘Kunstkronijk’ met haar half-vriendelijke begroeting
- die echter na de omwerking van dat doek hare welwillende woorden terugnam met het grove en platte geschimp van den ‘Tijd’ is meegegaan. Zij richtten voorloopig
niet veel schade aan. ‘Ik was toen,’ vertelde de meester, ‘juist naar Groningen gegaan
en daar kwam het blad me in handen. Ik las 't en lei de courant zwijgend op tafel.
Mijn vader was bij me; hij zette er zich eens voor, alsof hij iets prettigs in 't
vooruitzicht had en zei toen: “Nu wil ik eens zien wat mijn zoon kan.” Hij las - hij
was een goed mensch - en zeide: “Doet er niet toe”.... Maar wat er meer op aan kwam,
dat was dat ik zelf in dien tijd een gelukkige natuur bezat, en zonder me te storen
aan die achterafzetting, alleen maar aan schilderen dacht. Ik heb me niet in de war
laten brengen, maar ben mijn eigen weg gegaan’. Toch heeft hij het woord
‘glazenmakersstopverf,’ waarmee de kritikus van den ‘Tijd’ zijn werk bestempeld
had en dat hem bij zijn terugkeer in de Amsterdamsche academie begroette - een
vriendenhand had 't met groote letters op den muur geschreven - nooit kunnen
vergeten. Onder zulke omstandigheden was 't misschien te betreuren dat de naar
hooger strevende jonkman, die wel een opwekking noodig had, bijna tot het einde
toe - zooals hij zelf verzekerd heeft - onkundig bleef van de volgende welwillende
woorden in 't toon-aangevende ‘Alg. Handelsblad’ van 18 Sept. 1848: ‘No. 140. J.
I s r a ë l s , Aäron enz. Dit kapitale stuk moge wellicht minder geschikt zijn om het
algemeen te behagen en tot zich te trekken, de verdienstelijke kunstenaar heeft
voorzeker dit niet willen in aanmerking nemen, maar aan de kunstkenners willen
toonen, gelijk hij zulks ook inderdaad toont, dat hij het menschenbeeld goed
bestudeerd heeft; de standen zijn fiks en los, de teekening goed, evenals de compositie;
het geheel behaagde ons, vooral als studie.’
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HANNA IN DEN TEMPEL

1860. STEENDRUK VAN J.J. MESKER IN ‘DE KUNSTKRONIJK’ 1870.

Van toen af tot 1855 ontwikkelde zich die historische stijl van Israëls die duidelijk
de school van de ouderen Pieneman en
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J.A. Kruseman verried, niet bizonder boven de gelijksoortige massa-productie van
dien tijd uitstak en er alleen daarin een weinig van afweek, dat de gedeeltelijk
divergeerende invloeden van Ary Scheffer, Decamps en Gallaits er vrij duidelijk in
uitkwamen. Een persoonlijk karakter werd er niettemin altijd in gevonden, al wees
de kritiek bij toenemende waardeering van de compositie toch voortdurend op
zwakheden in teekening en kleur, terwijl zij aan 't gehalte van den geest en 't gevoel
telkens grooter en eindelijk onbegrensden lof toekende. De eigenaardige indruk,
welken zijn geschiedkundige afbeeldingen maakten, liet zich ook in zekere mate
verklaren uit de keuze van de stof, waarin bijna altijd een vrijheidlievende,
dynastischgezinde aard tot uiting kwam; hij vermeed reeds nu uit te beelden wat hem
innerlijk vreemd was, daarmee een beginsel volgende, dat zijn gelijk opgaanden
collega's gewoonlijk onverschillig liet. Het was dus al karakterkunst wat hij gaf en
zijn gevoel kon er zich des te vrijer en voller in openbaren nu de kunstenaar boven
de nuchtere staatsgebeurtenis op telkens opvallender wijze de intiemere geschiedenis
verkoos die zijn schildering verwant deed worden aan het historisch ‘genrebeeld’.

MIJMERING, 1850. TENTOONSTELLING TE AMSTERDAM
AMSTERDAM.

1850. EIGENDOM DER FIRMA VAN GOGH,

Dit proces is o.a. merkbaar in 't gedurende 1852 geschilderde doek: ‘Laatste Brief
van Oldenbarneveldt,’ dat in Amsterdam werd tentoongesteld. Het ontging zelfs de
toenmalige kritiek niet, dat hier onder 't mom van een groote handeling een eenvoudig
menschelijk gebeuren werd voorgesteld. Zij erkende dat de groote waarde van 't
schilderstuk minder in 't onderwerp zelf, dan in de ontroeringen eener gade en harer
kinderen gelegen was. Men bewonderde de natuurlijk weergegeven smart, het diepe
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gevoel, de waarachtigheid en eindigde met te zeggen: ‘dit stuk grijpt u in de ziel.’
Israëls begon toen ook m e n s c h e n op zijn historische doeken te zetten - zonder
vooralsnog de uiterlijke dramatische handeling op te geven. Dat hij tegelijk bezig
was met de behandeling van louter menschelijke onderwerpen bevorderde die
toenemende gevoelsuiting, terwijl de invloed der romantiek nog schuld had aan zijn
overdrijvingen.
Van dien tijd af begon zijn belangstelling voor de geschiedkundige handeling te
verdwijnen. De zwakke allegorie ‘Het koninkrijk der Nederlanden in de eerste helft
der 19e eeuw’, waartoe in 1852 de vak-historieschilder geïnspireerd werd door het
groote Meifeest voor Rembrandt, en dat hij gezamenlijk met A.F. Zürcher uitvoerde,
liet dat reeds zien en de twee in 1855 tentoongestelde werken: ‘Willem de Eerste in
den raad bij de Landvoogdes’ en ‘De jeugdige Prins Maurits van Nassau, door
Oldenbarneveldt aan de Staten van Holland voorgesteld’ schenen bij de overige
ontwikkeling zijner kunst reeds anachronismen. Hij begreep nu dat 't verhevene zich
niet zichtbaar en bewust openbaart, maar dat het 't diepste schuilt in eenvoudige
gemoedsbewegingen. Had de methode om elk effect naar buiten te brengen, die toen
den historischen stijl kenmerkte, hem reeds gehinderd bij inkeer tot zichzelf, nu wist
hij dat slechts i n g e h o u d e n gevoel in staat is een aangrijpenden indruk te maken.
En toen een vreemd heer omstreeks 1860 hem in zijn atelier opzocht om een
schilderstuk te bestellen met een onderwerp als van ‘Hanna’, gaf hij verwonderd ten
antwoord: ‘Dat kan niet meer van mij verlangd worden. Ik heb die richting al lang
opgegeven. 't Zou me te moeilijk vallen.’ ‘De brave man’, ging Israëls voort, ‘stond
echter op zijn stuk. Dus ging ik aan den arbeid en deed mijn best en was er juist mee
klaar toen mijn besteller bankroet ging. Nu had ik geen schilderij en geen geld. Toen
ried de advokaat mij aan mijn schilderij weder thuis te halen, anders kwam 't onder
den hamer en zou ik een van de vele schuldeischers worden die maar op een karig
aandeel recht zou hebben. Zoo was ik ten slotte maar blij 't weer bij me te hebben.’
Later kwam het in 't bezit van den verzamelaar I.L. Muyser in den Haag.
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WEBERS ZWANENZANG

1851. (‘ADAGIO CON ESPRESSIONE’).

‘Hanna’. Verinnerlijkte historie. Men bedenke dat dit wel het moeilijkste onderwerp
was, waar 't gold de uitbeelding van een in 't gemoed besloten handeling; die Hanna
waarvan de schoone overlevering tot lof van haar innigheid niets meer te zeggen
weet dan dat zij geluidloos bad. Elke zichtbare bewogenheid is hier uitgesloten. Een
vrouw
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die een kind voor zich houdt, knielt voor den onzichtbaren God. Het drama is geheel
innerlijk geworden: de moeder doet haar gelofte gestand en wijdt het aan God
afgesmeekte kind aan den priesterlijken dienst. De zwijgende gemeenschap tusschen
't diepbewogen hart en 't onzichtbare wezen; Hanna's eenvoudige gebaren en daarbij
de tegenstelling met het van niets bewuste kind dat toch tevens offer is - dat alles
maakt een indruk alsof daarin reeds de belofte ligt van werken zooals ‘David en
Saul’, ‘Middaguur in eene boerenwoning bij Delden’ en de ‘Twee Kameraden’, zoo
rijk aan uitdrukkingskracht.
De ‘Kunstkronijk’ schreef bij de lithographie van ‘Hanna’ (Jaarg. 1870, Blz. 88):
‘Die eenvoudig schoone overlevering heeft den heer J. Israëls geïnspireerd tot de
voortreffelijke voorstelling.... de kracht, de breedheid, de pittigheid van opvatting,
voorstelling, koloriet en behandeling des genialen schilders zijn door den teekenaar
(J.J. Mesker) met liefde weergegeven’.... Van meer beteekenis was wat de
‘Nederlandsche Spectator’ over het in den Haag tentoongestelde doek in 1861 (13
Juli, (Blz. 219) schreef: ‘Doch Israëls' Hanna wekt heilige gewaarwordingen, ook
in hem voor wie het onderwerp niet eene heilige geschiedenis, maar een episch
verwerkte legende is, omdat hij allen traditioneelen vorm ter zijde stelt en slechts
menschelijk is. Al die opgeschroefde conventioneele manieren eener heilige kunst
en eener groothistorische kunst roeren ons niet meer. Even weinig zal eene
anekdotische geschiedenis-opvatting blijven behagen. Wij eischen alleen een waar
karakter en eene ziel te ontwaren; met die beiden of een van die beiden zal de
kunstenaar den weg vinden tot ons schoonheidsgevoel.’

LANGS HET KERKHOF

1856 (TENTOONSTELLING AMSTERDAM). STEDELIJK MUSEUM, AMSTERDAM.

De gansche evolutie die in Israëls' kunst heeft plaats gehad, wordt hiermee bondig
uitgedrukt, en bovendien scheen nu ook 't laatste woord gesproken over de
Hollandsche historieschilderkunst der eeuw en haar onherroepelijke ondergang
geconstateerd. Toch hebben die oude invloeden zich te diep in den kunstenaar
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vastgezet om niet nog nu en dan zijn hand te leiden. Men lette b.v. in latere stukken
zooals: ‘Langs het Kerkhof’, ‘Na den Storm’ en ‘De Schipbreukeling’, op de
berekende groepeering, de sterke tegenstelling in belichting en kleur, op 't nadrukke-
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lijk gebarenspel en het drukke uiterlijk beweeg, en men zal, ondanks Zandvoort,
gemakkelijk den weg terugvinden naar de historieschilderijen van de midden-perioden.
Met ‘Hanna’ hebben deze schilderijen het contrast gemeen tusschen het onbestemde
kindergevoel en de scherp uitgedrukte smart van den volwassene.
Het zinrijkste en veelzijdigste verband met Israëls' historiekunst - die veel langer
dan tot 't jaar '55 geduurd heeft - toont de kunst van den natuurlijken mensch, die
zich nu machtig ontplooien ging, in ‘De dag vóor het scheiden.’

HUISELIJK LEED, 1859. TENTOONSTELLING ARTI
MULLER, AMSTERDAM).

1859. (MET TOESTEMMING DER FIRMA FREDERIK

Minder opvallend dan bestond er, evenwijdig aan die historische richting, een
andere die zich bezig hield met den tegenwoordigen mensch en zijn leven van alledag.
Juist deze neiging, die de grootste kracht van zijn latere meesterwerken zou worden,
had zich 't allereerst geopenbaard in zijn jongens-pogingen toen hij zich nog niet
eens ten volle bewust was van zijn verlangen om schilder te worden en toen noch
atelier, noch academie invloed op de keuze van een manier hadden uitgeoefend. In
de eerste plaats: het portret en de studies daarmee in verband. Hiertoe behoort de
bekende reeks: de Groninger Jood met de pijpekoppen, het portret in krijt van den
heer Schaap, dat van Israëls' vader en van Eleazar Herrschel. Vooral dit laatste heeft
trekjes die nauw verwant schijnen aan de visschersvoorstellingen n a Zandvoort: een
frappante opmerkingsgave, een zich diepinleven in 't karakter en een plastiek die 't
leven zoo nabij komt dat daarmee al
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dicht 't ideaal genaderd werd 't welk Israëls graag aanduidde met het woord: ‘er zijn.’
Maar wij bezitten ook buiten zijn portretstudiën bewijzen, dat hij zich lang vóor
1855 met de schildering van 't eenvoudige leven bezig hield. Reeds in 1850 hing er
op de Amsterdamsche tentoonstelling naast ‘Mijmering’ en andere stukken een
‘Jongen, zittende te visschen’ (No. 434). De toenmalige kritiek, hoezeer ook door
de romantiek van het hoofdwerk meegesleept, moest toch erkennen dat de innige
natuurlijkheid van dit kleine doek ‘gedurfd’ en ‘knap’ was. Een tweedevoorbeeld
vindt men in ‘Moeder en kind’ op de Rotterdamsche tentoonstelling van 1852. Het
was of het oer-eigen genie van den artiest zich in zulke proeven te weer stelde tegen
alles wat tijd en school hem opdrongen; zonder een eigen oordeel over dat verdwenen
schilderij te kunnen uitspreken, het is ons gemakkelijk uit de volgende mededeeling
te bemerken welk een verwondering en misprijzing het wekte omdat de schilder in
plaats van de gangbare, valsche poëzie het zuivere leven durfde te geven: ‘Hoeveel
sympathie wij gevoelen voor den genialen kunstenaar - wij mogen zelfs voor Israëls
geene onbepaalde toejuiching over hebben, als hij in zijn “Moeder en kind” maar
een zeer

IDA, HET VISSCHERSMEISJE (HET BREISTERTJE). NAAR STAALGRAVURE VAN J.W. KAISER.

povere opvatting ons aanbiedt. De poëzij, die er schuilt in zijn fond, zou menig
landschapschilder hem mogen benijden; waarom is er niet wat meer gedachte in de
figuren, waarom is zij althans niet wat duidelijker geformuleerd? Wanneer wij een
oogenblik veronderstellen, dat de commissie deelde in ons gevoel van onvoldaanheid,
en Israëls dus geene eereplaats gaf, gelijk hem anders toekomt, dan zouden wij toch
wenschen, dat zij het schilderij voor het minst eene plaats gegeven hadde, waar iedere
bezoeker der tentoonstelling de zedigheid, de fijnheid en helderheid van het koloriet
had kunnen bewonderen, zonder in de noodzakelijkheid te zijn als wij, van zijne
oogen ongewone inspanning te vergen.’ (‘Kunstkronijk’, jaarg. 1852, blz. 72). Bij 't
op den voorgrond stellen van de technische kwaliteiten was deze kritiek 't ongeveer
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eens met die van de dagbladen: ‘In No. 150, door J. Israëls, is het naakt uitnemend
transparant en de kleur van het geheel goed, maar het mist overgang van tonen en
de penseelbehandeling heeft nog wel iets diks en grofs.’ Dat de bewonderde
kunstenaar wien men in zijn overige werk zelden meer een gebrek durfde te verwijten,
juist in zulke enkele voorbeelden op 't punt stond den stoffigen rommel van 't mode-
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‘IN DE DUINEN’. (STEENDRUK VAN FELIX IN ‘DE KUNSTKRONIJK’ 1863).

schilderen overboord te werpen en bezig was zich zelven tegelijk met een nieuwe
kunst te ontwikkelen, daarvan had men voorloopig nog geen denkbeeld.
Stellig was dit ook maar een voorspel van wat er na het te Zandvoort doorleefde,
heerlijk op zou klinken. Maar het bewees toch de voorbereiding tot zijn realiteitskunst
en vormde aldus een geleidelijken overgang tot zijn toekomstige ontwikkeling.
Tusschen die gelijktijdige richtingen, de historische, die zich aan de oppervlakte
bewoog, en den naïven onderstroom moest wel eenig compromis bestaan, wilden zij
naast elkander kunnen leven, want naar hun innigste wezen ware zij elkander vijandig
en 't zou voor een eerlijk kunstenaar onmogelijk zijn ze beide te volgen, ware er niet
voor hem een middel om het zoo uiteenloopende als 't ware in denzelfden geest te
verwerken. De brug werd gevormd door het romantisch gevoel dat beide kunstvormen
eigen was, ginds door de keuze der stof, door 't uiterlijke - hier steeds meer verfijnd
en verinnigd. De ontwikkeling van Israëls toont zich veel minder in de verandering
van ontwerpen dan in den groei van het gevoelswezen, en bestaat over 't algemeen
uit een t o e n e m e n d e t e m p e r i n g e n v e r z a d i g i n g van dat gevoel. Aldus
beschouwd verliezen de tegenstellingen in de onderwerpen van vóór en na 1855 veel
van hun kracht tegenover de overeenkomstigheden van gevoel die steeds duidelijker
naar voren komen.
In dit licht krijgt de derde richting, de romantische, in 't jeugdwerk van Israëls,
waardoor zich zijn oorspronkelijk gevoel 't directst en opvallendst uitte, het karakter
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van een stuwkracht aan de ontwikkeling waarvan voor de stijging zijner kunst alles
gelegen was. Die kracht moest voor al zijn werk de overgangen leveren die alle
gewaande contrasten en scherpe kanten verzachten zouden, en tevens den leiddraad
voor den geleidelijken groei van dit fijn bewerktuigde kunstenaarswezen. Vergeleken
bij de twee evenwijdige stroomingen van de eerste tien jaren, is de romantische als
een hoofdrivier die de andere voedt en pas in Zandvoort vloeien zij geheel in elkaar
om op 't nieuwe gebied van het visschersleven die innerlijke eenheid te bereiken
waarvan de rijpe werken van lateren tijd getuigen.
Men kan van ‘romantiek’ als stijl, in den geest zooals die in 't buitenland school
maakte, bij den 30-jarigen Israëls evenmin spreken als in 't algemeen bij de
Hollandsche kunst van dien tijd.
Evenals daar gaf ook bij hem de romantiek slechts een kleur aan de gevoelsuiting
die overigens evengoed sentimenteel of dwepend genoemd kon worden. Vandaar
dat deze trek ook bijna geheel uit den tijdgeest kon worden verklaard evenals de van
't gewone afwijkende manier der gebroeders Maris in die zelfde periode.
Doch evengoed kan men beweren dat hem een romantische neiging in 't bloed zat,
die door den invloed van de schildersschool, vooral door die van Ary Scheffer,
versterkt en sterker omlijnd werd. Er was slechts een g r a d u e e l e evolutie noodig
die de toekomstige Israëls in die gevoelsrichting zou moeten
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doormaken, om zijn eigenste wezen aan 't licht te brengen.
Geheel onbedwongen trad dit element naar voren in zijn ‘Mijmering’, die hij in
1850 naar de tentoonstelling van Amsterdam zond en die in een kleinere copie 't
volgend jaar ook in den Haag opgang maakte. En hij voegde er nu ‘Webers
Zwanenzang’ aan toe, dat denzelfden geest en 't zelfde succes had als zijn voorganger.
Zijn gaan naar Dusseldorf, tusschen die twee schilderingen in, wakkerde slechts
de romantiek in hem aan, al behoeft men daarom nog niet te onderstellen dat
Dusseldorf een wezenlijken invloed op hem heeft uitgeoefend. Dat wordt ook bewezen
door wat een tijdgenoot schreef om hem tegen Duitsche overgevoeligheid te
waarschuwen, maar dit niet naar aanleiding van ‘Webers Zwanenzang’, maar van
‘Mijmerïng’, dat vóor de Rijnreis geschilderd werd.
Waarschijnlijk is 't, dat zijn jonge, hartstochtelijke natuur, die tot nu toe in 't enge
keurslijf van de conventie was vastgesnoerd, zich in dit werk nu eens had losgemaakt
om zich te laten gaan en zich voor de eerste maal eens had geuit in die jeugdigvolle,
onbedwongen doorbrekende mineurakkoorden, die in een zwakker toon de
Zandvoortsche grens overschreden, maar die in waarheid altijd de zielsmuziek des
meesters waren.
Het succes was tweeërlei.
De officieele kritiek schreef over beide schilderijen in even ontoereikende
bewoordingen als dat sindsdien gewoonte is geworden, wanneer een nieuwe
verschijning van Israëls te bespreken viel; van de geprezen kwaliteiten legde zij
vooral den nadruk op 't ‘gevoel’. Stelt men nu de zich hieraan vastknoopende
beschouwingen van Alberdingk Thijm, Johan Zimmermann en Jan Kneppelhout
naast de

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 21

279

DE PANNEKOEKENBAKSTER
MARLBOROUGH.

(1911) LAATSTE SCHILDERIJ. EIGENDOM VAN DEN HERTOG VAN

weldra de overhand verkrijgende Israëls-besprekingen in de ‘Kunstkronijk’, dan ziet
men iets karakteristieks voor den dag komen, (uitgaande van de ‘Mijmering’) nl. de
uiteenloopende verklaringen die zij geven van de aanwezige gevoelsstemming en
de rhetorische vragen waarmee de kunstkenners de verborgen zielehandeling in 't
geschilderde naderen; alles een indirect maar overtuigend bewijs van het rijke,
geheime uitdrukkingsvermogen dat voortaan alle latere werken van den meester zou
kenmerken.
Doch beide stukken die den 26-jarigen jonkman op slag in de eerste rij van erkende
kunstenaars brachten, hadden ook 't merkwaardige gevolg dat 't nationalisme zich
op een eigenaardige en ongewone wijze van dezen schilder meester maakte; had 't
zich tot nu toe tevreden gesteld met vaderlandsche onderwerpen, nu begon 't ook
naar de kwaliteit te vragen.
Want - zoo sprak men - mag Holland dan alleen bij vreemden ‘de gedachte’
huldigen en bij Hollandsche kunstenaars met een zooveel lager bij de grondsche
opvatting genoegen nemen? Of zou onze schilder eerst dan gevierd worden, wanneer
hij in 't buitenland vindt wat hij hier vergeefs gezocht heeft?
En van andere, onafhankelijke zijde werd hem bij schier onbegrensden lof de bijna
bezorgd klinkende vermaning toegevoegd: ‘Laat hij toch vooral in zijn kunst
Hollander blijven.’
In elk geval zijn beide werken voor den ontwikkelingsgang van Israëls van groote
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beteekenis: zij stonden nog dicht bij den historischen stijl door den rijkdom van
uiterlijke aankleeding, die hij voor 't meisje aan de beek en den cellist noodig had
om ons duidelijk te maken wat er in hun binnenste omging, evenals door de aangedikte
en opzettelijke gebaren, door de pathetische voordracht en door 't overmatig gevoelige,
wat reeds door een tijdgenoot was opgemerkt.
Doch zij toonden ook nauwe verwantschap met zijn latere manier: niet zoozeer
door hun gevoelskwaliteit, die melancolie, welke men gewoonlijk als een
kenmerkende eigenschap van zijn natuur noemt. Ik meen intusschen dat men beter
doet dit kwantitatief uit te drukken, want humor en zwaarmoedigheid zijn hem tegelijk
eigen. Maar de g r a a d waarin deze gevoelens zich uiten, is het teekende, dat nooit
in heftigen hartstocht uitbarstende schemering-sentiment, 't welk steeds gedempt
wordt, steeds half ingehouden.
En dit lag al in de beide schilderijen, al zou dan, wat hier nog opzettelijk leek, zich
later onbewust openbaren.
Dit nog: met jeugdige onbeholpenheid heeft Israëls de muzikale gedachte met
‘Webers Zwanenzang’ in zijn kunst binnengeleid; hij had er 't instrument van den
cellist nog noodig om die kenbaar te maken.
Van zulke uiterlijkheden heeft de kunstenaar zich hoe langer hoe meer ontdaan maar de muziek is gebleven. Doch die is in zijn intiemste scheppingen tot dat
geheimzinnig ruischend ‘Imponderabile’ geworden dat in zijn diepste roerselen altijd
een raadsel zal blijven.

LAATSTE ZELFPORTRET (AQUAREL). EIGENDOM VAN MR. EDWARD DRUMMOND LIBBEY IN TOLEDO
(OHIO). (MET TOESTEMMING DER FIRMA GOUPH, DEN HAAG).

Zoo toegerust begon Israëls het leven in Zandvoort. Alles wat voor zijn
ontwikkeling noodig was, lag al in hem besloten, en was er al voorbereid, maar miste
nog opklaring, eenheid en een geschikt arbeidsveld. En zoo werden nu die
Zandvoortsche weken in zooverre een beteekenisvolle tijd, dat zij hem een nieuwe
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wereld openden waarin alles wat tegenstrijdig in hem was, zich op zou lossen en
inniger worden. Wat Barbizon in 't voorbijgaan al had wakker geroepen en korte
oogenblikken van verdiepte zelfkennis al tot zijn kunst hadden bijgedragen, rijpte in
dit plechtige uur. Natuurlijk zou Israëls met de bestaande premissen ook langs een
anderen weg tot een gelijke uiting van zijn artistieke individualiteit gekomen zijn,
maar deze onderwerpen uit de visscherswereld vergemakkelijkten en bespoedigden
het proces waar het om te doen was: natuurlijk
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te worden. De kunstenaar kwam er tot bewustheid.
Van den grooten meester van Barbizon heeft Israëls gezegd: ‘Aan Millet hebben
wij 't te danken dat 't gewoon menschelijke op den troon is verheven waarop 't recht
had, en dat niet alleen lotgevallen van veroveraars, heiligen en beroemde mannen
een superieur kunstenaar inspireeren, maar dat aan den werkman die het land beploegt
en aan de moeder die haar kind zoogt, nu dezelfde liefdevolle belangstelling besteed
wordt als aan welk ander onderwerp ook.’
Dit klinkt wel als een herinnering aan den eigen moeilijken strijd dien de jonge
man moest doormaken en die in Zandvoort het hevigst woedde. En toch ging alles
geleidelijk. Nog was er geen beslissende slag geleverd. Het lag niet in zijn aard om
zich met één ruk van 't oude los te scheuren.
Hij liet 't aan zijn arbeid over om dien verwarrenden invloed van 't nieuwe te
verwerken en 't met die oude, diep in hem wortelende herinneringen uit te vechten.
‘Schilderen’, had een goedhartige philister eens tegen den jongen Israëls gezegd,
toen die hem na een mislukte poging gevraagd had wat hij doen moest. En ‘schilderen,
schilderen en nog eens schilderen!’ herhaalde de grijze meester met een ingehouden
juichkreet, ‘ik heb 't ter harte genomen, en het is mijn devies gebleven’. De man die
van het schilderen zijn geweten gemaakt had, liet zich zoo gauw niet van buiten-af
beïnvloeden en zocht zijn nieuwe waarheden in zijn werk zelf. Daaruit volgde, dat
hij na Zandvoort wel meer en meer visscherstooneelen gaf, maar ook nog doeken
maakte in den geest van ‘Mijmering’ en zelfs in 1861 nog een historisch stuk. Maar
wat veel duidelijker tot ons spreekt in de stukken na Zandvoort, ongeveer wisselend
tusschen 1855 en 1862 ontstaan, dat is hun moeilijk te schatten gehalte. In hun nu
eens naar hooger reiken, dan weer teruggrijpen geven zij ons het heerlijk beeld van
een rusteloos zoekende, geenszins van een die al had gevonden. De uitkomst daarvan
zou een evolutie zijn zonder wederga. Niets van het reeds verworvene zou verworpen
worden, doch alles een dieper, inniger beteekenis verkrijgen.
De twee eerste scheppingen na Zandvoort bewezen de onzekerheid van den zoeker.
Met de ‘Eerste Liefde’ die in 1856 aan de Rotterdamsche tentoonstelling werd
aangeboden, scheen 't visschersmotief voor goed geadopteerd.
Maar bij een nauwkeurige beschouwing ontdekte men niettegenstaande het frissche
element van een nieuw onderwerp, dat de compositie wel erg op 't effect was en het
gevoel er wel wat dik op lag, dingen die 't eenvoudig-natuurlijke van 't geval vreemd
moesten zijn en aan vroeger atelierwerk herinnerden.
De ontvangst die 't werk te beurt viel bewees 't indirect: alhoewel 't bizonder in
den smaak viel, werd er niets nieuws in gevonden en men bepaalde zich er toe in 't
nieuwe onderwerp de welbekende kwaliteiten te loven.
De Rotterdamsche medewerker van de ‘Kunstkronijk’ (Jaarg. 1857, blz. 31) vond
het echter soberder van lijn en zorgvuldiger van behandeling: ‘Het meisje’, gaat hij
voort, ‘dat in het open venster gezeten, met zigtbare verwarring de zeker wel wat
linksche liefdesverklaring van den flinken, maar onbeschaafden visschersknaap
aanhoort - het is allerliefst van uitdrukking, en daarbij fijn en natuurlijk van kleur’.
Een ander meldde aan 't ‘Algemeen Handelsblad’ (1856, 2 Juni) dat de schoonheid
van 't schilderstuk niettegenstaande de ongunstige plaatsing zegevierend aan 't licht
kwam:.... ‘veel poëzij is er in; dat zwijgend staren, die schuchtere blik, dat alles geeft
beteekenis aan de eerste liefdesverklaring dier beide fiksche zeedorpbewoners. Die
heldere, aangename reflectie-tint, waarin het meisje, met den rug naar het licht
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gewend, in het vensterraam zittende is gebragt, is vooral schoon en gelukkig
uitgevoerd’.
En toen ‘Arti’ het volgend jaar 't doek
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opnieuw tentoonstelde, had 't in Amsterdam 't zelfde succes en werd er als een
voorbeeld genoemd van ‘'t fijne gevoel en 't harmonische koloriet’ van den schilder.
Men kon 't in elk geval als een stap voorwaarts beschouwen.
Zonderling genoeg was 't werk van 't jaar daarop: ‘Langs 't Kerkhof’ beslist een
terugval in de oude, schijnbaar overwonnen periode. In een bloemlezing van meest
l a t e r e werken van den meester kon het in 1885 (!) een kritikus (Thijm bij Veth,
‘Israels en zijn kunst’) toeschijnen als ‘De eerste schilderij waarin men den Israëls
der toekomst kan bespeuren’, dit oordeel was slechts een gevolg van een
r e t r o s p e c t i e v e beschouwing. In omgekeerde volgorde, d.i. van uit 't jeugdwerk
bekeken, is men wel genoodzaakt het een achteruitgang te noemen.
Ja, het scheen wel of de schilder meer nog dan in de richting van ‘Mijmering’ in
die van den historischen stijl was teruggevallen; de effectmakende ordonnantie, de
opzettelijke gebaren, het scherpe kleurencontrast en 't gebrek aan toon waardoor de
geweldige kolorist van later tijd de eenheid der stemming zoo goed wist vast te
houden, dat alles herinnerde nog aan academie en school, terwijl Zandvoort toch den
laatsten stoot gegeven had om dien invloed te overwinnen.
Doch in één opzicht was hier een aanmerkelijke vooruitgang; afgezien van de
achter hem liggende historieschilderijen, waar zulk een probleem zich nooit op deze
wijze had voorgedaan, is dit schilderij zijn eerste poging, op 't gebied van 't
gewoon-menschelijke, om eenheid te brengen in de contrasteerende gevoelswereld
van meer dan één persoon.
In tegenstelling met het historische genre waar hij zich bepaald had tot 't
oppervlakkig aanduiden van de verschillende karakters en waar hij hun wederzijdsche
verhouding meer in de uiterlijke, door de teekening aangegeven beweging neergelegd
had, kwam hier voor 't eerst een andere kunst aan den dag die op de toekomst wees:
drie gemoederen van één bloed, getroffen door eenzelfde oorzaak, worden in die
fijne schakeeringen van hun innerlijke bewogenheid tegenover elkaar gezet, die door
den verschillenden graad van hun bewustheid gevormd worden. Van dien kant
bekeken doet dit werk zich óók voor als een deel van de organische ontwikkeling
waarvan 't onbewust ageerende beginsel in de aangroeiende neiging lag om de
gebeurtenissen naar 't innerlijk over te brengen. (Hier zou men voor 't eerst 't hoogst
interessante probleem kunnen behandelen over 't aantal figuren op éen doek dat zich
't meest zou eigenen voor Israëls' kunst. Merkwaardig genoeg heeft de schilder er
zelden meer dan drie op zijn latere groote doeken gezet. Het overgroote deel van zijn
heerlijke scheppingen heeft er zelfs niet meer dan twee, terwijl het nog meer voorkomt
dat hij maar één enkeling schildert. Ik geloof dat deze vraag, bij grondiger studie,
tot veel dieper voerende waarnemingen zou leiden).
Een nieuwe karaktertrek begon zich nu voor te doen in zijn kunst: het streven naar
eenvoud. Het sujet wordt minder gecompliceerd, de details minder uitgewerkt, de
figuren minder talrijk - een uiterlijk middel wel is waar, maar dat toch wees op het
streven, versnippering te ontwijken en zich onverdeeld aan 't onverdeelde te geven.
De enkele uitzonderingen die tegen dit beginsel indruischten, bleken bijna altijd
nakomers van die eigenaardige stijlvermenging, vol historisch-romantische elementen,
die den overgang naar de nieuwe kunst bewerkte. Tot dít genre behoort in de eerste
plaats ‘Na den Storm’ dat in 1858 naar Amsterdam gezonden werd. Het succes was
buitengewoon, men noemde het naast een ander werk van J.G. Schwartze de ‘kroon’
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van de tentoonstelling; men constateerde in de observatie, de uitdrukking en 't koloriet
een grooten vooruitgang in de richting van 't natuurlijke; - maar de
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kritiek had toch bezwaar tegen de talrijke accessoires die den indruk van éenheid
verstoorden en liep dus op hoogst merkwaardige wijze vooruít op een evolutie die
de kunstenaar al bezig was door te maken: ‘Wonder,’ zeide de enthousiaste kritikus
(Kunstkronijk, Jaarg. 1859, Blz. 72) ‘dat gij er niet aan gedacht hebt den knaap anders
te plaatsen, zoodat hij en de accessoires minder ruimte wegnamen; desnoods hadt
gij hem kunnen weglaten; voor de volmaking van het aesthetische geheel ware hij
niet noodig geweest; in het artistieke ensemble zou ik zijn afwezigheid zelfs
wenschelijk achten.’ Neemt men nu hierbij in aanmerking dat een ander zich nog
kort te voren naar aanleiding van ‘Langs 't Kerkhof’ gedrongen gevoeld had den
schilder aan te raden de thuiskomst van den visscher te verduidelijken door eenige
schepen op den achtergrond, en dus door die uiterlijke toevoeging een verhooging
van den indruk verwachtte, dan blijkt daaruit hoe in korten tijd de aesthetische
kunstsmaak verfijnd was, waartoe de arbeid van den schilder zelven nog 't meest had
bijgedragen.
Tot dezelfde richting scheen, volgens de weinige besprekingen die daarover nog
bewaard zijn gebleven, de als studie bedoelde ‘Infortunata’ te behooren, die in 1858
in de kunstzaal van Arti te zien was. Met ‘Eene ongelukkige Vrouw’ - misschien
naar die studie uitgewerkt - kwam zij tot een einde. Dit schilderij, in 1859 eerst in
Amsterdam en dan in 1860 in Rotterdam tentoongesteld, trok bizonder de aandacht,
hoewel het in manier niet veel van ‘Na den Storm’ afweek en het contrast tusschen
achter- en voorgrond weer op schoolsche wijze door kleur, licht en karakteristiek
geaccentueerd werd. In één opzicht duidde dit op de latere kunst, n.l. doordat de
beoogde gevoelsimpressie minder door 't halfverborgen gezicht dan wel door 't gebaar
werd uitgedrukt. Maar ondanks de zichtbare verwantschap met zijn vroegere werken
werden er over dit stuk karakteristieke beschouwingen gehouden, die met den
geleidelijken vooruitgang van Israëls' kunst ten nauwste samenhingen of liever die
daardoor in het leven geroepen werden: Links op den voorgrond lag vóor de vrouw
een hoopje asch van den haard en daarnaast een doode tak. De medewerker van de
‘Kunstkronijk’ (Jaarg. 1860, Bl. 62) - al deed hij het ook in een beleefde rhetorische
phrase - verweet den schilder dat men daarin de symbolen kon zien van een banale
allegorie. En hij drukte zich nog duidelijker uit, toen hij in verband met zijn uitspraak
van zooeven, van de verschillende rechten sprak der algemeenmenschelijke en der
beeldende fantaisie.
De recensent uit Rotterdam was nog oprechter (ter aangehaalde plaatse. 1861, bl.
46): hij wijdde lang uit over de waarde van een natuurgetrouwe kunst en sprak de
stelling uit: ‘Schoonheid is het doel der kunst: de navolging der natuur is het middel
waardoor de beeldende kunst dat doel bereikt.’ Hij sprak van een afkeurenswaardige
overdrijving wanneer dit middel zijn eigen doel werd en, zoo op Israëls overgaande,
van een tekort doen aan de waarheid. De gemoedstoestand van de ‘ongelukkige
vrouw’ was wel volkomen uitgedrukt, maar: ‘Het is een groot voorrecht voor den
kunstenaar, die fijn en diep gevoelt, die een open zin heeft voor het dramatische in
een menschelijken toestand, wanneer hij dien toestand vermag uit te drukken, maar
tevens is het zijn plicht, om iets meer, iets anders te doen, dan wat b.v. de dichter
vermag, namelijk: door de macht der beeldende kunst de stoffelijke waarheid krachtig
te doen medewerken tot veraanschouwelijking van dien toestand. Wij verlangen geen
kopie der werkelijkheid, maar toch zooveel en juist datgene van haar weergegeven
te zien, wat haar karakteriseert. En tot de werkelijkheid behooren stoffen, die
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het eigenaardige van ieder voorwerp doen kennen; toonen en kleuren die
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onder de geoefende hand van den technicus het middel - de verf - doen vergeten,
waardoor zij verkregen zijn. En zoo, wij herhalen het, heeft Israëls ons de
werkelijkheid niet gereproduceerd, en wij achten het schade voor hem, maar vooral
voor de kunst....’
Uit deze besprekingen - zij mogen waarheid bevatten of niet - bleek 't duidelijk
genoeg, dat Israëls nog 5 jaar na zijn verblijf te Zandvoort aan tijdgenooten te weinig
natuurlijk voorkwam, ten minste in die werken die nog zoo dicht bij de oude richting
stonden, en dat wat eens met zoo'n enthousiasme als ‘de hoogere sfeer’ geprezen
werd, hem nu als een zwakheid werd aangemerkt.
Maar hoe paradoxaal 't ook klinken moge, Israëls zelf was de aanleiding geweest
tot zulk een omkeer in de kritiek en wel door een reeks gelijktijdig gegeven
eenvoudiger werken.
In 1855 al was op dezelfde tentoonstelling van Arti met zijn ‘Maurits van Nassau,
door Oldenbarneveldt aan de Staten van Holland voorgesteld’ en een studie van een
vrouwenkop in ovaalvorm waarvan het ‘delicate kleurenspel, de schoone behandeling,
de edele lijnen en 't poëtische sentiment’ werden opgemerkt, ook de ‘Weduwe van
den Landbouwer’ te zien. Het ‘Algemeen Handelsblad’ van 19 Nov. 1855 zeide
hiervan: ‘Dit stuk verraadt weder veel poëzij, gelukkige ordonnantie en is van eene
meer strenge penseelbehandeling dan wij van dezen meester gewoon zijn.’ (Ook hier
dus wordt hem zachtkens verweten dat het hem wel eens hapert aan realiteit.) Met
andere woorden: hieruit en uit andere werken van gelijken aard blijkt het dat Israëls
zich veel e e r d e r tot de natuur gewend had dan de kritiek, die thans bijwijlen
aanmerking maakte op dingen die zij juist door z i j n arbeid beter had leeren inzien.
Tot de reeks van deze natuurstudies behoorden het ‘Portret van een grijsaard’
(Amsterdam 1857) en ‘Mijn Huisheer’ (Den Haag 1857.)
Van toen af kreeg de nieuwe richting de overhand. Het jaar 1858 brengt op de
tentoonstelling in Rotterdam ‘De Wieg’ en ‘Ida, het visschersmeisje aan de deur’.
De herinnering aan dat eerste onderwerp zoo lief en zoo vol humor, tooverde nog in
later jaren op 't gezicht van den meester een onbeschrijfelijken glimlach van innige
voldoening. Van 't andere schilderij is hem de heele geschiedenis, 't model en de
ontvangst die 't te beurt viel, tot in de kleinste bizonderheden bijgebleven. De
verrassende eenvoud van stof en opvatting dier beide werken bewees dat de schilder
geen weifeling meer kende, maar dat hij nu met vasten tred voortging op 't gebied
van zijn kunst, dat steeds duidelijker begrensd zou worden en waar de kunstenaar
de telkens weer opgevatte motieven steeds inniger waarnam en steeds machtiger wist
uit te beelden. ‘Het klinkt zoo prozaïsch, en zie toch, het tafereel is vol naïve
bekoorlijkheid! O toovermagt van het penseel,’ schreef de kritikus bij 't aanschouwen
van de twee kinders die aan 't strand bezig zijn de leege wieg te schuren; ‘welk een
natuurlijkheid, welk een rijkdom van gedachte in die eene figuur en daarenboven
hoe waar, hoe zilverachtig en harmonieus is dat koloriet,’ schreef hij van het andere
schilderij. (‘Kunstkronijk’, jaargang 1859, bl. 37). Met dat werk veranderen de
woordenkeus der kritiek en haar aesthetische beginsels. Nu eerst kwam wat Zandvoort
beloofd had, in waarheid tot vervulling. De jaren 1858 en '59 zijn een openbaring
van Israëls nieuwe kunst.
Op de tentoonstelling van Rotterdam volgen die van den Haag ((1859) en van
Amsterdam; op de ‘Wieg’ en het ‘Visschersmeisje’ - ‘Droomen’ en ‘Geertemoei’,
alle in denzelfden stijl. Wat de meester zelf eens over Millet gezegd heeft, komt
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wonderlijk overeen met wat een tijdgenoot schreef naar aanleiding van het ‘Meisje
op het Duin’ (in een gefingeerde brief): ‘Die opvatting der kunst, amice, is
voortreffelijk,
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er is iets ideaals. iets hoogers, iets, vergeef het mij, iets hemelsch in die schildering
van het wezenlijke, het bestaande, het reëele hier op aarde.’ (‘Alg. Handelsblad’, 8
Juni 1859). En toen ‘Droomen’ onder den naam van ‘Luchtkasteelen’ van den Haag
naar Amsterdam werd gezonden, werden ‘eenvoud’ en ‘waarheid’ juist de geheime
kracht van zijn kunst genoemd; terwijl men toen voor de eerste maal erkende dat het
eigenaardige, pittoreske visschersmotief dezen schilder blijvend zou kunnen
inspireeren. Wanneer men ten slotte deze ‘droom’ met een andere uit 't jaar 1850
vergelijkt, dan blijkt daaruit op leerrijke wijze dat in 'tzelfde motief een algeheele
innerlijke waarde-omzetting heeft plaats gehad en dat zijn kunst die evolutie heeft
doorgemaakt in 't korte bestek van nauwelijks tien jaren.
De kroon op dit welslagen waarmee een nieuw kunstbegrip in het moderne Holland
zegevierde, werd gezet met ‘Geertemoei’. Niet alleen dat men nu erkende aan deze
armoedige visschersvrouw zonder zichtbare handeling de voorkeur te geven boven
de aan uiterlijke bewogenheid zoo rijke tooneelen van den ouden stijl, zooals van de
‘Ongelukkige Vrouw’, omdat hier eenvoudige en diepe waarneming van de realiteit
aan 't woord was - maar het uitbeeldingsvermogen van den artiest werd reeds nu
gekenschetst met woorden gelijkend op die van zijn voornaamsten kritikus, als deze
over Israëls' rijpheid spreekt, en op die welke Israëls soms zelf gebruikte, wanneer
hij het had over Oud-Hollandsche kunst. Hij besloot nl. (Kunstkronijk, jaargang
1861, bl. 46); ‘Wanneer gij voor dit beeld hebt vertoefd en er lang op hebt gestaard,
tien tegen éen dat gij u van hare persoonlijkheid eene vrij bepaalde voorstelling hebt
gemaakt, en, zoo ge eenige verbeelding bezit, haar eene geschiedenis hebt toegedicht.
En dit resultaat nu, wij durven het gerust verzekeren, zou Israëls nooit hebben
verkregen, wanneer hij geen volledig, getrouw natuurbeeld had gegeven, waarin
alles, wat het eigenaardige karakter er van uitmaakte, getrouw was weergegeven. De
verlichting moge den dichterlijken schilder kenmerken, de helderheid en de kracht
van toon, de schoone tegenstellingen, overgangen en reflectiën mogen den kolorist
tot eer verstrekken, - zonder de natuur, of liever zonder trouw gebruik te maken van
alles wat zij hem aan stoffelijke hulpmiddelen aanbood, zou de oude vrouw hoogstens
een dichterlijke droom - geen werkelijkheid, geen G e e r t e m o e i zijn geworden.’
Ofschoon er soms nog herinneringen aan 't verleden opdoemen, zooals in de
‘Schipbreukeling’ (Parijs 1861) en de ‘Dag voor het Scheiden’ (Rotterdam 1862)
was met dat jaar 1859 de onzekerheid overwonnen en de nieuwe stijl gevestigd. De
‘kleine Jan’ die in 1860 op de Amsterdamsche tentoonstelling kwam, ‘Marijke’, ‘De
houthakker’ en de ‘Vrouw uit Katwijk’ die in de daaropvolgende jaren op de
tentoonstelling van ‘Arti’ verschenen, gaven daarvan voorloopige waarborgen. Meteen
sloten zij nagenoeg dien kring van onderwerpen af, doordat het genie van den
kunstenaar zich van toen af in heerlijke vrijheid ontplooien bleef.
Zandvoort was in vervulling gekomen; worstelend en zoekend kwam Israëls tot
klaarheid; hij wist nu wat hij wilde.
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Gedichten
van Richard de Cneudt.
I. Aan mijne vrouw.
Gij, die mijn zonden en mijn zwakheid weet,
en mij uw liefde biedt als gouden gave,
waar ik mijn naakte ellendigheid aan lave,
en jublend al mijn klagend leed vergeet;
gij, die mij staalt, als 't leven mij vertreedt,
mijn sterkte en steun zijt, als ik moedloos slave;
o zoete troosteresse van mijn leed,
schutsengel van mijn schamel huis en have; laat mij de zoomen kussen van uw kleed,
de paden zeegnen, waar uw Goedheid treedt,
en, zoo ik, zwak nog, in 't gareel der driften drave,
of kreune, om wat de wereld mij misdeed zoo red mij, help mij, dat ik 't al begrave,
en maak tot schooner leven mij gereed!
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II. Ik heb in u, o vrouw.....
Ik heb in u, o Vrouw, nóg lief de erinnering,
de zachte heugnis onzer eerste liefdedagen,
een teedren, zuivren droom, dien geene ontgoocheling,
geen leed kon dooden met genadelooze slagen....
O Gij, van wie ik thans in stille aanbidding zing,
die op uw schoudren ál mijn zorgen hebt gedragen,
en lacht mij troost-vol toe, als in vertwijfeling
mijns levens donkre dage' om heil en vrede vragen;
O Gij, die 'k lichtrijk zie door al mijn weeën treden,
míjn leven met den glans van úwe goedheid wijdt,
en vol erbarmen dekt mijn naakte ellendigheden;
gij, die voor mij gewaakt, geweend hebt en gebeden,
'k min nóg in u, o vrouw, die goed en lieflijk zijt,
het Stil-aanbeden Beeld van godlijk-schoon Verleden....
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III. Vraag me mijn liefde, o vrouw.
Vraag me mijn liefde, o vrouw.... Ik wil mijn liefde u geven,
want liefde is 't aller-hoogste en heiligste, en ik weet
haar zegevierend in mijn leven, zwaar van leed,
en weer, na strijd en zonde, in zuiver licht geheven.
Vraag me mijn liefde, o vrouw, en laat ons troost-rijk leven,
in 't needrig huis, waar stil over de vloeren treedt
met woorden, die rond ons lijk gouden vlinders zweven,
de blanke Goedheid in haar ruischend maagden-kleed....
Vraag me mijn liefde weer, en open de aardsche dreven,
waar vreugden vredig als een lavend water zijn,
en de uren lieflijk als een ruischende fontein....
Neem zacht mijn hand, wij zullen dulden en vergeven,
en bouwen, langs den weg der menschen, vast van hand,
de kluis, waar vredig 't licht van onze liefde brandt....
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IV. In de schemering.
De grijze schaduwen der deemstering
sluipen onhoorbaar in de klas en breiden
hun weeke sluîren als een zegening
over de kindren, in verbaasd verblijden,
met oogen, wijd van ademloos verbeiden,
luistrend naar 't sprookje, schoon en zonderling,
- tooververhaal uit overoude tijden,
toen liefde zeegnend door de wereld ging, dat, met een zoeten glimlach, Meester fluistert,
'wijl van beneden, stil van heilgen schroom,
een zacht gezang van kindren, als een droom
stijgt naar de hoogte, waar het vredig duistert
en stil, langs al die kinderzieltjes, glijdt
een adem van ontaakbare Eeuwigheid....
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De maecenas
door J. de Meester.
Monoloog, geschreven voor en voorgedragen door Albert Vogel.
Een salon in het Doelen-hotel te Amsterdam. Door een half-geopende deur ziet men
in een slaapkamer. Avond. Holberg komt binnen, gevolgd door den advokaat Mr.
Kagersma.
HOLBERG. Kerel, ik ben zoo blij, dat je nog even mee kon gaan. (Hij legt zijn hoed
neer en doet zijn overjas uit. Is in rok). Wat wil je drinken.... Och jawel, neem wat....
Nou, hier zijn tenminste sigaren.... Doe je overjas uit, toe, een oogenblik!.... Jou moet
ik opheldering geven. Ik heb me afgemaakt van die invitatie, en ik zag wel: men
vond dat vreemd.... Men!.... Maar jij inviteerde mee! Daarom moet jij weten.... voor
jou.... De anderen blijven me dan maar een zonderling vinden.... in Gods naam!....
Dat ik dit vrijwel heb voorzien!.... Twee jaar lang heb ik ons land gemeden. Ik was
bàng, hier terug te komen.... Men praat, benijdend, van ‘vrije artiesten’. We kunnen
niets doen, of het wordt bekend. Zelfs wat we niet-doen, staat onder contrôle. Maar
dat jij, mijn vriend van de moeilijke jaren, die toen zoo alles voor me waart, me nu
zoudt verdenken van cabotinage.. Och jawel, dat zou het zijn. Zie je, dat wil ik niet.
Ik haat juist zoo alle ‘artistiek’ doen. Wat verzinnen reizende kunstenaars niet, om
maar effect, om reclame te maken! Er zijn er, bereid op de handen te loopen, als ze
daarmee de aandacht trekken. In München heb ik een zanger ontmoet, die midden
in de winter met de hoed onder den arm over straat ging: hij had last van zijn bloed,
het steeg naar de hersens.... En de vent bezat niet eens hersens! Contract-breuken,
echtscheidingen, duels met beleedigde echtgenooten, processen wegens
majesteitsschennis:.... reclame-middelen!.... even grof, als de doodkist, waar Sarah
Bernhardt mee gereisd heeft.... of niet gereisd: de kist der legende.... En dan de
kleinere aanstellerijen! 't Niet anders dan zonderling kùnnen doen: ruimtevrees, angst
voor een witte poedel, het onmogelijk aan een tafel of bij een schoorsteen, die rechte
hoeken heeft, kunnen zitten... Mercié, de violist, wist je dat, die gooit, zegt men,
wanneer ie in bed ligt en er staat een beddetafel voor, nauwelijks in slaap het ding
ondersteboven; want, ook met de oogen toe, kàn ie geen meubel met rechte hoeken
vóór oogen hebben, de hoeken komen op hem af... Altijd weer het uithangbord, de
lange manen, de jas met bont!....
Nee', de lieve natuur heeft me een goeie stem gegeven, goeie meesters hebben me
geleerd, hoe ik hem gebruiken moet, en ik zing Wagner en liederen. Wat, in dat werk,
kan me menschenschuw maken? Menschenschuw, want dat zòu het zijn. Ik weet
wel, dat een heeleboel menschen het land hebben aan diners. Van je eenvoudigste,
allergewoonste; en ik zou dus heel best een bekend zanger kunnen zijn, mèt het besef,
dat er geen enkele reden bestaat om als buitengewoon mensch te poseeren, en toch
maar zelden naar een diner gaan. Maar mijn geval is nu eenmaal anders. Ik ga hier
in de stad op het oogenblik door voor een eenzelvig zenuwlijder, die, louter vanwege
de groote kunst, de gastvrijheid van zijn bewonderaars weigert. Toch draag ik zoomin
een pels als manen. Ik doe mijn best, zoo normaal te zijn, als iemand, die aldoor reist,
kan wezen. Waarom ik dan voor zooveel vriendelijkheid bedank? Ja, beste kerel, dat
is nu juist, wat ik je wilde zeggen, maar ook alleen aan jou, in vertrouwen. In mijn
leven ìs een leed, maar dat niets te maken heeft met mijn vak. Ik houd van mijn kunst,
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ik leef er voor, en erken dankbaar het vele succes. Wat zou ik dan toch aan de
mènschen verwijten? De menschen zijn dikwijls háást éven vriend'lijk als jij indertijd
voor me waart. Nee, mijn vriend, laat me, ik zeg wat ik meen, en je wéét, het is de
waarheid. Kunstenaars hebben hun heele leven waardeering nóódig, maar voor een
beginner, een arme stakker, zooals ik toen was, is behulpzaamheid en is vooral raad,
wat regen-en-zon zijn voor jonge stekjes. Daarom juist moèt ik jou alles vertellen,
al kost het.... me ook eenige moeite.
Ik kan er niet toe komen, weer naar een diner of partij te gaan, en vooral hier in
Amsterdam zou het me onmogelijk zijn, na wat me hierin
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mijn geboortestad de vorige keer is overkomen.
't Is twee jaar geleden. De naam van mijn gastheer zal je gauw raden. Bij mijn
aankomst in de stad vond ik zijn kaartje in mijn hotel. De portier vertelde gretig, wat
een machtige relaties die meneer in de kunstwereld had. Later kwam er een groote
mand bloemen. De eerste avond, in de pauze, tikte hij achter. Deed
beminnelijk-imposant. De volgende morgen een briefje per huisknecht, of ik daags
daarna kwam dineeren. Muziek-kennissen gaven er hoog van op: aan die man kon
ik wat hebben! Andere vrienden had ik hier niet meer. Jij was te Rome, voor dat
juridisch congres. Frohen Herzens ging ik er heen. Een prachtig diner, een stuk of
twaalf gasten, ook dames, maar de meerderheid toch heeren. Ik zat naast de vrouw
des huizes. Hij tegenover ons. Ik had geen vermoeden van iets hoegenaamd. Mevrouw
was heel vriend'lijk, we praatten gezellig. 's Morgens was ik langs het huis gewandeld,
waar ik geboren ben, je weet wel; en nu ik hier zat in die luxe en overlegde, dat zij
van goeie familie moest zijn - hoe ze heette, wist ik niet, maar er was aan háár zoo
niets parvenuïgs - dacht ik: het zou mijn vader plezier doen, als hij zijn jongen nu
hier zien kon, de eerste gast aan deze tafel. Al pratende met mevrouw, merkte ik wel
op, dat hij, terwijl ik natuurlijk haar aankeek, de oogen telkens op me gericht hield.
Een paar keer, met opzet, wendde ik me om en zag hem aan. Keek hij spottend?
verlegen? ik wist het niet, ik dacht er toen trouwens niet over door; wel had ik me
naar hem toegekeerd om de moog'lijke indruk weg te nemen, dat ik enkel oog voor
zijn vrouw had. Toen.... mevrouw had me juist gevraagd naar mijn ervaring aan 't
Hof te Berlijn: hoe de Keizer voor me geweest was.... zag ik het: hij had blauwe
oogen....
Hoe is het precies gegaan? Ik weet, dat ik bedremmeld raakte en het niet zijn wòu,
me dwong tot praten, tot druk vertellen van 't Hof en de Keizer, te druk, te véél....
het verveelde mevrouw.... Onderwijl drong ik mij op, dat ik gek was! 't Beduidde
immers niets: blauwe oogen, nog wel in een noordelijk land! Verward, dronk ik,
langzaam, maar achtereen, een glas zware bourgogne leeg. Hij zag 't me doen en
knikte glimlachend, blijkbaar denkend: die doet zich te goed! Hoe zouden mijn
gedachten hem met billijkheid dat genadige knikje hebben verweten? 'k Was een
ezel, ik wist me niet te gedragen! Geschrikt was ik van niets, iets vreeselijks had ik
vermoed om niets.... Of - was er wel wat en moest ik opstaan, in plaats van die
Romanée te slurpen, als een fijnproever, die keurt? Ik haatte mezelf, vol
twijfelwanhoop; ik weet, dat ik vreemd bewoog op mijn stoel; en toen ik weer iets
aan mevrouw wilde zeggen, trok zij het hoofd achteruit, als bang, dat ik te dicht naar
haar op zou dringen. Meende ze, dat ik dronken was? Die, misschien onbewuste,
luttele handeling van de, niet mooie, maar met haar fijne distinctie bijzonder
aantrekkelijke vrouw, maakte even me radeloos. In een overstelping van bruuske
gewaarwordingen dacht ik weer aan de voldoening, aan het revanche-gevoel, dat
mijn vader nu gehad zou hebben, als hij me aan deze Keizersgracht-tafel had geweten.
Ik voelde een woedend zelfverwijt, dat ik mijn gastheer om niets verdacht; en door
dat schuldbesef heen, neep de behoefte om dan ten minste de gastvrouw aangenaam
te zijn. Ik zocht, onbeholpen, een middel; iets om een nieuw gesprek in te leiden.
Als ik vroeg, of zij veel piano speelde; of zij me straks wilde begeleiden? Op het
moment, dat ik mijn gezicht naar haar toewendde en mijn lippen bewogen, begon
de dame aan mijn andere kant opeens tegen me te praten, Na twee korte banaliteitjes
in het begin, hadden we vrijwel niets meer tegen elkaar gezegd. Zij was een
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opzichtig-mooie vrouw en koketteerde met de meneer aan haar andere zij, een oude
man met hoog rood op de jukbeenderen en vies-glanzende wateroogen. Op de
moe-onverschillige toon van iemand, wie het genade-betoon van zooveel
belangstelling eigenlijk te veel is, liet ze langzaam de woorden vallen:
- Meneer Holberg, ik hoor, u bent Amsterdammer.
Onmiddellijk had ik me omgekeerd:
- Ja, Mevrouw, ik ben hier geboren.
Toen kwam, op een toon, dat ik toch niet
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zou denken, dat ze naar mij geïnformeerd had:
- Onze gastheer zei het me straks.
En ze keek naar de overkant.
Ik keek ook - en wist meteen.
Een seconde triomfeerden zijn oogen over haar, de mooie, kokette, die hem vleide
met dat ‘onze gastheer’; maar wàt ze zei, dwòng zijn blik naar mij - en de blauwe
oogen bekenden.
Natuurlijk zou zijn geweest, als hij gezegd had: - ‘O ja, dat is waar, u bènt immers
Amsterdammer?’ of iets in die trant, om toe te stemmen, dat hij over me had
gesproken. Maar hij zweeg, hij moèst mij aanzien, al de triomf was al weg uit die
oogen, weer was het de blik van in het begin en ik wist nu: spot was dat niet; het was
een verlegen willen-tarten, van iemand, die zich dwingt tot trotseeren. Trotseeren
wilde hij me, maar bekende! Even wroette, wrong er iets in me, dat ik op zou vliegen
en, over de tafel heen, hem neerslaan. Maar nu hoorde ik hem spreken, tegen mij,
en dood-gewoon. Ik zag hem lachen, en toen de mevrouw aankijken, en toen weer
mij: kalm, zoo leek me nu, dood-gewoon!.... Verward zei ik, dat ik hem niet had
verstaan. En gretig maakte het kokette mevrouwtje zich meester van de gelegenheid
om, terwijl zij naar hem keek, met een pruilmondje mij te vertellen, dat meneer haar
had beschuldigd niet van muziek op de hoogte te zijn, omdat ze niet wist, waar ik
was geboren.... Hij lachte haar toe: - ‘Heb ik ongelijk?’ een spelletje van mondaine
behaagzucht, dom - maar toch onschuldig genoeg om me opnieuw te doen twijfelen.
Zóó kon hij geen komediespelen, dat koketteeren was ongedwongen, die man had
niet even te voren schuld bekend aan een zoon van zijn slachtoffer. In de drang naar
uitredding vond ik opeens een anecdote: van een Spanjaard, die zijn mes trok, toen
hij werd aangezien voor een Rus, een verhaal, dat nu geen zin had en waar op zichzelf
niets aan was; dat ik deed om maar te praten, om mee te doen... het mevrouwtje keek
sip, ze vond me waarschijnlijk zouteloos druk; maar ik keek naar hem - en waarachtig,
wéér waren 't de oogen....
Nu nog kan ik onmogelijk zeggen, wat me toen plotseling de vaste zekerheid gaf.
In de, nooit duidelijke, mededeelingen, die mijn vader me gedaan had: toen ik een
kind was, soms opeens, wanneer hij even zich uiten moèst; later, op mijn nadrukkelijk
vragen, wanneer ik hem ieder wóórd uit de mond trok; had hij toch altijd met strakke
beslistheid elke nadere aanduiding van die vijand uit zijn leven vermeden of geweigerd
Er was een rijk man, met blauwe oogen, enkele jaren jonger dan vader, die voor een
Maecenas wilde doorgaan - meer had hij nóóit willen los laten.
Wel weet ik nog, ik was nog een jongen, dat vader me eens gejaagd wegvoerde
uit een tramhuisje. We waren er gaan schuilen voor de regen. Opeens trok hij me
mee. Hij zag toen doodsbleek. Er was niemand dan één heer in dat huisje geweest.
Ook had ik gezien, dat die blauwe oogen had en vader scherp fixeerde, maar het was
alles zoo snel gegaan.... ik hield een heel flauwe herinnering.
Nooit zou ik die man herkend hebben. Evenmin was het ooit in me opgekomen,
het gebeurde van die middag in verband te brengen met de vijandschap tusschen
vader en iemand, wiens daden ik veel later had vernomen, maar wiens naam me nooit
gezegd was.
Maar nu hier aan tafel ging me plotseling een licht op. Tot op dit oogenblik waren
mijn gedachten niet geordend geweest. Alleen een intuïtief gevoel van antipathie,
een onverklaarbare weerzin tegen die man daar vlak tegenover mij had me een vaag
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vermoeden gegeven van iets geheimzinnigs en iets misdadigs. Nu was dat gevoel
anders. Ik zag, ik voelde in hem een bekende, de verwoester van ons geluk.
Waarom was het de man, die daar zat? Ik wist het niet, ik weet het nog niet. Maar
twijfelen deed ik niet meer. Even nog dreigde een aarzeling, dacht ik aan Hamlet,
vergeleek me met hem, en vroeg onthutst, gejaagd mij af: is mijn gevoel misschien
‘literatuur’?.... Weer keek ik naar hem, hij at van de zeekreeft, die ik even te voren
had laten voorbij gaan. Aan een schaar ontwrong hij het vleesch, gulzig straalden de
blauwe oogen.... Ik was weer zeker en nu ook volkomen kalm. Rustig begon ik tegen
de gastvrouw. Merkte spoedig, dat ik haar boeide. Pratende, keek ik, opeens, naar
hem. Hij zag naar ons, verwonderd-nieuwsgierig. Het kwam er op aan, dat ik heel
gewoon
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deed, want hij mocht geen argwaan krijgen. Ik wist nu: het zou zijn na de maaltijd.
Dan zou ik hem treffen.... Hoe, wist ik nog niet. Maar daar moest ik nu niet aan
denken! Het moment op zichzelf was moeilijk genoeg. Ik praatte druk, hoe langer
hoe meer, met andere gasten, hier.... en daar.... met een ploert aan een hoek van de
tafel, die me vroeg, waarom ik niet trouwde: zoo'n ladykiller.... en 'k lachte gevleid,
God ja! òm maar een ezel te lijken! Onderwijl dacht ik wel: wat zal ik zingen? maar
het maakte me niet ongerust, 'k had dezelfde fatalistische moed als hij iets onverwachts
voor de Bühne....
Eindelijk stond men op van tafel. De dames weggebracht, toen gaan rooken. Ik
dorst zijn kamer haast niet in. Toen ik al binnen was en de knecht vóór me stond met
sigaren, liep ik weg naar de lavabo, om maar even alleen te zijn. Een straal water
over de polsen gaf moed. Maar weer had ik, de drempel van zijn kamer over gaande,
dien angst, dat ik er iets zien zou, herkennen...
Hij stond er. Om hem drie van zijn gasten. Twee zaten er rookend bij. Ze keken
even om en het gesprek stokte. Ik merkte, dat men over mij sprak. Ik kwam
glimlachend nader.
- Cher maître, je koffie.... Geef andere, Willem.
Ik protesteerde, belette de knecht nieuwe koffie te halen, bedankte voor pousse,
nam een sigaar... En praatte! In mijn kopje roerend, vriendelijklachend, nam ik de
leiding van het gesprek.
De kerel, die zich aan tafel die geestige toespeling had veroorloofd op mijn
niet-getrouwd zijn - als een vet gedierte làg ie over een causeuse heen - had een
smeerpoetserijtje verteld, waar een actrice bij te pas kwam en nu waagde hij het mij
te interpelleeren - ik moest fameuse dingen beleven!
- O! zei ik. Ja.... Ja, héélemaal zonder souvenirs ben ik niet.
Ineens was ik klaar: overzag, wat ging gebeuren; en deed.
Ik dééd de vier, die stonden, zitten. Hem, vlak over mij. - Als ik op dat moment
gezegd had:
- ‘Meneeren, geef jullie samen me twee ton, en ik kom de volgende winter hier
met een opera-gezelschap’, het heele bedrag was direct volteekend, zóó gulzig
verlangden deze steunpilaren van de Beurs, op één na allemaal getrouwd, om van
mij te hooren over het eenige, dat hen aantrok in het complex van kunst en
kunstenaars.
De blauwe oogen glansden vol pret. Was hij nu weer overtuigd, dat ik niet had
begrepen, niets wist of niets vermoedde; of was de pretmaker misschien zoo vrij,
mijn zedelijk gevoel af te meten naar het zijne en dorst ie waarachtig denken, dat ik,
wèl wetend, plezier kreeg in de situatie?!..
Ik fixeerde hem bijna aldoor. Ik dreigde met mijn oogen, maar zoodra de blauwe
verdoften, lach-oogde ik en het kind dat hij was - o, zoo'n dòm kind, maar geen in
de boosheid - lachte mee, een-en-al plezier!
't Werd voor mij het spel van de kat met de muis. Ik stelde uit in een treiter-drang;
ik moèst hem èn me zelven kwèllen met uitstel - hoe langer gewacht, hoe vinniger
beet.
- Hahaha, dat tooneel, dat tooneel! Ja, je ziet er dingen gebeuren.... Hé ja, ik zal
u nog wat vertellen. 't Is ook maar iets héél gewoons.... Op mijn reis naar hier, in de
Duitsche D. trein, las ik, in de tijdverdrijf-kranten, een Figaro-kroniek van.... ik weet
de naam niet meer, een knap-geschreven, snijdend stuk, waar het Leitmotiv van was:
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‘les actrices ne doivent pas se marier’. Het liep over de eer van de met een actrice
getrouwde man; blijkbaar sloeg het op een recente echtscheiding. Aan iets diepers
dan de uiterlijke kant van die eer, het maatschappelijke van het huwelijk, raakte het
niet. Moesten alle actrices, en wie zoo gek zijn er te trouwen, niet al heel tevreden
zijn?...
Zoo gek is eens mijn vader geweest!
Bruusk schreeuwde ik deze woorden uit. Er ontstond wat bevreemding rondom
me. Maar dit was nog alleen door mijn toon, doordien men, verwonderd, opeens iets
agressiefs meende op te merken in het kunstmensch, dat immers daar zat, om de
heeren met lichtzinnigheidjes over chanteuses en actrices plezier te doen.
- Mijn vader, zoo ging ik kalm door, had niets van een praktisch man. Hij was
koopmanszoon, zelf koopman, en zoo dwaas een tooneelspeelster lief te krijgen! Om
haar verhuisde hij, met zijn zaak. Het was een oude, deftige firma - zijn huwelijk
maakte zijn

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 21

294
koffie suspect! Zoo kwam ie naar 't grootere Amsterdam. Hij had er een kennis, een
zakenvriend, die, goedhartig, als huisvriend zich aanbood. Een ellendeling!
Terwijl ik dit woord zei, stond ik op. Hij verschoof, als wou ie ook opstaan.
- Blijft u zitten! bitste ik neer.
De anderen keken op, wendden zich naar mij om, verbaasd.
Met de handen in de zakken, stond ik boven hem. Ik wist, dat ik geen moord zou
doen. Mijn heele jeugd drong tot toeslaan. Het machteloos woedend-zijn-zonder-weten
van jaren, 't wanhopig medelij met mijn vader, de behoefte aan een straf uit
rechtvaardigheidswil, dat alles werkte, kookte in me, en ik kon nu straffen, me wreken.
Vréés voor de daad, neen, lafheid weerhield me niet! 't Was mijn hoogheids-instinct,
een teleurgesteld-zijn: de schrijnende beschaming, dat hij het maar was, dat een
wezen als deze pretmaker-zonder-meer het maatschappelijk leven van mijn váder
had kunnen vernietigen. Dat bange wezen, daar vlak vóór me! Ja, ik had hem nu te
dichtbij mij, te vast in mijn macht, alles duurde te lang, al....
Hij keek versuft, als na te veel drinken. God, wat was dit misselijk! Jaren was zijn
misdaad geleden. Zonderling in zijn voordeel getrouwd, met een vrouw, die in alles
zijn meerdere was, kon hij uit eigenbelang niet anders wenschen, dan dat niemand
en niets hem ooit zou herinneren aan die grove laaghartigheid. En hij had mij in huis
gehaald! Waarom? Uit een dolzinnig tarten van het toeval? Deed zijn kennis van
mijns vaders karakter hem vermoeden, dat ik niet weten kon, wie hij was? Had hij,
bij zijn bezoekje achter, de eerste avond van mijn zingen, bemerkt, dat zijn naam
mij niets zei? Maar wat, in Gods naam, had hij dan aan mij, als het niet de hondsche
waaghalzerij was, af te wachten, hoe de zoon van zijn slachtoffer in zijn huis zich
zou gedragen?
'k Had het woord: ellendeling herhaald. Ik vertelde 't bedrog, aan mijn vader
gepleegd. Een kennis, die voorgaf boven de maatschappelijke conventie te staan,
had zich al heel gemakkelijk met zulke praat in mijns vaders huis gedrongen. Hij
sloeg er, dat ging immers onder ruim denkende menschen, een vrije toon aan - vrijer,
dan mijn vader wel wenschte.... maar 't was de vriend, de eenige vriend, mijn moeder
trok zelfs partij voor hem, juist om dat vrije, dat zoo leuk was, dat haar gemeenzaam
aandeed van vroeger, o! hij kende het zwak van haar koketterie! en ook maakte hij
zich onmisbaar, door ons huis te isoleeren met gestadige kwaadsprekerij over ons.
Hoe knap en hoe ijverig was hij in al deze listigheid! Mijn vader vertrouwde hem
buitenshuis en er binnen, mijn moeder leerde weldra niemand dan hem vertrouwen.
Zóó duivelachtig knap was de schoft in zijn slimme praktijken, dat mijn moeder, die
dom was, nooit slecht, maar wel dom, op zijn inblazingen haar wettigen echtgenoot,
de wettige vader van haar kind, die zóóveel had opgeofferd om dit naar recht en wet
te zijn, ging wantrouwen. Dat ze zich veiligerwaande bij hem, die haar niets was en
niets zijn kon....
God ja! dat dit mogelijk was! Dat het vooroordeel zóó groote macht heeft over
wie het eenmaal heeft getroffen, dat mijn moeder heeft kunnen twijfelen aan haar
veiligheid bij haar wettige man, míjn váder! en om die ingeblazen twijfel zich heeft
toevertrouwd aan een schurk!...
Want liefde.... neen, liefde kan het van mijn moeder onmogelijk voor hem zijn
geweest.
Haar vrouwelijke behaagzucht, veeleischender, doordat zij kunstenares was, heeft
hij behendig gestreeld en geprikkeld; haar onvoldane behoefte om als de echtgenoot
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van een man van geboorte behandeld en geëerbiedigd te worden, heeft zijn achterklap,
in de haar en mijn vader vreemde stad, tot een wanhoop weten te voeren, waarbij
hij, die haar bleef bezoeken - 't klaar spelend, dat men dit niet bemerkte -, als de
getrouwe, de redder gold. En toen, in dit maatschappelijk bestaan van louter
teleurstelling, mijn onpraktische vader zijn zaken bedierf en bezorgdheid daarover
zijn humeur, toen keken de blauwe oogen teeder naar het vrouwtje, dat wel eens een
snauw kreeg.
De ploert! had hij mijn moeder nog liefgehad! Maar een actrice!.... Je speelde een
spel.... dat pikant werd, toen het wat duurde - Meteen bedroog je een concurrent! De
heeren handelden immers in hetzelfde artikel! De vriend moest toch mijn vader zijn
eer en zijn krediet ont-
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nemen: ook in het belang van zijn zaken! O! wat is zóó de handel gemeen! Wat een
gèld, dat verdiend is met zulke praktijken!....
En met dàt geld beschermt men dan kunst!?
Hahaha! men houdt open tafel, noodigt artiesten, welwillend, te eten!....
Neen, meneeren, u hoort mij aan.
Ze wáren gaan begrijpen, de gasten! Op hun bruut-onverschillige bakkesen, vadsig
van gerechten en drank, was, nu ik op hun verontwaardiging wilde werken, in plaats
van hen plezier te doen met viezigheid, eerst verwondering, toen wrevel gekomen.
Ze keken elkaar aan, de vrienden; ze werden zoowaar boos; de edele gastheer moest
beschermd. Opeens omdreigden gemompel en beweging mijn doen. De vetkwal, die
had gesproken van mijn niet-getrouwd-zijn, die vormloos, als een aangekleede homp
vleesch, over de causeuse lei, hoonlachte en kraaide iets van ‘beroerde ploertigheid’!
Maar hijzelf, hij zweeg, keek spottend, onverschillig; maakte een knipoogje en
een handbeweging van laat maar begaan.
- U ziet het! riep ik; de gastheer geeft immers permissie.
Onwillekeurig deed ik een stap achteruit, als om in mijn kring te houden, wie de
kamer uit zou willen.
- Mijn vader, zoo ging ik voort, heeft zijn verloren geld gemakkelijk vergeten en
zijn vrouw.... heeft hij vergeven. Maar zijn geestdrift en zijn vertrouwen.... die
heerlijke argeloosheid was hij kwijt.
Aan wraak heeft hij nooit gedacht. Zelfs voor haat, wist hij altijd, zou hij tè diep
naar beneden moeten. Mij heeft hij nooit een naam genoemd. Maar een boodschap
gaf hij mij wel. Vaak sprak hij van menschen, die tijd-verdrijven, van menschen
zonder éénig geluk, ook wel van zekere Maecenas met blauwe oogen.
- Jij, riep ik, beklagenswaardige schoelje! Hoe duur heb jij je leven gemaakt!
Hoeveel ellende van anderen, hoeveel verwensching, hoeveel hoon heeft je vele geld
je gekost. Nooit heb je, van al je dure genot, één moment gehad van geluk. Niets heb
je bezeten met al je rijkdommen. Je vrouw heeft geen liefde gekend èn geen geluk,
want je bedroog haar. Je minnaressen gaven je niets. Zoo is het, ik weet het van mijn
vader! Zoo was de man met de blauwe oogen.
Je ijdelheid wilde de liefhebberij, dat je zoudt doorgaan voor kunstbeschermer.
En, domheid van je, of toeval, of stràf! die Maecenas heeft mij gehaald in zijn huis.
Jij - en.... kunst, met godsdienst het hoogste! Ba!....
Nu had ik de schoft toch getroffen met mijn rechtstreeksche woorden.
't Was gedaan met zijn spottende, geringschattende nonchalance.
Hij kromp ineen van schrik.
Ik moet toen wel sterk op vader geleken hebben, zooals ik daar voor hem stond.
Ik voelde 't zelf, ik voelde, dat hij in mij de wederverschijning van mijn vader
herkende.
Ik zag zijn schuw-angstige oogen, met die blik van een geranselde hond; en juist
dat smeekende, dat laffe in zijn houding maakte me plotseling krankzinnig van woede.
Buiten me zelven van drift vloog ik hem aan. In 't wilde hamerden mijn vuisten neer.
Als ze me toen niet hadden overrompeld, me van hem weggesleurd, ik had een moord
begaan, zoowaar ik hier voor je sta. God dank, dat het zoover niet is gekomen.
Hoe het verder is afgeloopen, zal ik je maar sparen. Die ordinaire kloppartij, die
nog volgde, kan je moeilijk interesseeren.
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Eén ding alleen heeft me erg gespeten. Toen ik wegging en bij de trap kwam, zag
ik mevrouw. Bleek en bevend stond ze daar. Ze zei niets, vroeg niets, maar ik begreep
wel, dat ze gehoord had. Dat heeft me verduiveld gespeten. Het was een lieve,
sympathieke vrouw, een echte lady.
Enfin, het was eenmaal gebeurd....
Je begrijpt wel, beste kerel, dat die geschiedenis me dieper dan in m'n kleeren is
gaan zitten; en nu kan het gek zijn en overdreven, of noem het, zooals je wilt, maar
na dien avond heb ik geen lust meer in dineetjes en partijtjes, en vind ik het wel zoo
rustig en aangenaam, als ik eens onder intiemen zijn kan. Nu, brisons là dessus. Als
je er niets tegen hebt, loop ik nog een eindje met je mee, want ik wil wel wat frissche
lucht hebben.
Kom je?
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In retraite
door Jurriaan Zoetmulder.
VII. (Vervolg).
Staande voor den spiegel, met handige streken van kam en borstel 't
eenvoudigopgemaakte haar in orde brengend, herleefde ze snel in gedachten 't
gebeuren van dien ochtend met de gewekte herinneringen en te vergeefs poogde ze
'n dankbaar-blije stemming te wekken door te denken aan de toekomst, 'n heerlijke
toekomst van weelde en geluk en liefde....
Maar 't was haar nu of ze zich iets voorloog, of 't leven haar niet 't schoone brengen
kòn, dat het toch beloofde. Alles leek haar triest en somber in 't verschiet als de dag.
Ze was wèl onder den indruk. Den heelen morgen al jachtte haar 'n onverklaarbare
onrust. Van alles was ze begonnen maar niets wilde vlotten. 't Boek, waar ze anders
met zooveel genoegen en belangstelling in las, scheen haar op-eens oneindig
vervelend. 'n Brief, 'n handwerkje, toen wat pianospelen, 't had haar allemaal maar
heel kort kunnen bezig-houden. De aangevangen brief lag nu in snippers in de
papiermand. Ze had geen behoorlijken zin kunnen schrijven. Eindelijk, snakkend
naar wat afleiding, had ze juffrouw Jansen voorgesteld om toch maar uit te gaan;
maar die wou er niets van weten! Met dat weer, dank-je-wel. Je kon elk oogenblik
'n stort-bui verwachten. Maar als de freule gaan wou, zij zou haar niet tegenhouden.
Misschien miste ze niet graag haar artistieke ochtendconversatie. Heel venijnig had
de juffrouw-van-gezelschap dit gezegd. Louise was er lichtelijk van geschrokken.
Gut, wekte dat ergernis, haar belangstelling voor 't werk van dien jongen schilder....
of was 't jalouzie misschien, 'n beetje verliefdheid? Juffrouw Jansen kon zich wel
aanstellen van tijd tot tijd, erg dweperig en smachtend doen tegenover meneer
Mennings. Was ze ook niet bezig den notaris over te halen z'n portret te laten
schilderen. Ja, ze leek wezenlijk een beetje gecharmeerd. En eigenlijk was dat zoo'n
wonder niet. Hij wàs 'n alleraardigste man, met wien ze zelf graag praatte. Geestig
en onderhoudend was-t-ie zeker, 'n prettige afleiding in 't wel wat eentonige
dorpsleven. Je kon met hem praten over allerlei, hij leek wel van alles verstand te
hebben.... maar natuurlijk, ze stelde toch voornamelijk belang in z'n kunst.... 't Was
zoo interessant den groei van 't werk te volgen. Toch, als er misschien over gesproken
werd, dat ze zoo vaak samen waren, was 't maar beter dien steen des aanstoots te
verwijderen, ging ze maar wat minder naar Hendriks, al was 't op den keper
beschouwd heel kinderachtig om voor alle mogelijke onzinnige praatjes uit den weg
te gaan.... Maar vandaag kon ze hem moeilijk ontloopen, kwam-die op bezoek. Wacht,
ze zou die eenvoudige wit-satijnen bloeze aantrekken - meneer Mennings vond
immers satijn zoo mooi, had-ie laatst beweerd, 'n mooie stof om te schilderen, rijk
aan soepele glanzen.... zooals die oude Hollanders dat deden, prachtig, onnavolgbaar....
Vlug had ze 't wat smoezelige katoenen bloesje uitgetrokken en, even behaagziek,
moest ze toch in den spiegel den sierlijken blanken hals bekijken als harmonieus uit
de schouders gegroeid, die, zacht rondend, verliepen naar het teere gewelf van den
boezem en overgingen in de gevulde armen, die gracielijk zich hieven naar 't hoofd.
Toen, snel, trok ze de satijnen bloeze aan, haakte ze dicht met jachtige vingers. Juist
werd er aan haar kamerdeur geklopt.
‘'n Brief voor u, freule’, zei de meid en in de deur-kiering reikte ze 'n couvert aan.
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‘Dank je, Trui’, zei Louise. Ze zag terstond, 't was 'n brief van Willem en verheugd
snelde ze, met kleine sprongetjes als 'n kostschool-kind, de trap af om in 't gezellige
hoekje van de huiskamer, lekker gedoken in den wijden leunstoel van den notaris, 't
epistel te lezen. Nu zat ze daar
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stil en alleen, voor-over gebogen, 't velletje, dicht-beschreven met 'n onregelmatige
hand, op de knieën gelegd als te bestudeeren. Maar lichtelijk wrevelde de
teleurstelling: Och, het was wel 'n lieve brief en hartelijk bedoeld, goeiig en eerlijk,
maar wat sprak er toch weinig persoonlijks uit dat geschrijf. 't Was bijna kinderlijk
hier-en-daar. En nu dat geklaag weer over z'n zijn op de secretarie in Dijkhuijzen....
Lieve hemel, wat wou hij nu weer? Kon-d-ie zich zoo moeilijk schikken, of was 't
werk 'm te zwaar? Akelig, dat haar dat zoo in Willem hinderen kon, dat
weinig-mannelijke.... Ja maar, gunst, er mankeerde altijd wat aan; wie was er volmaakt
of wie kreeg er al z'n wenschen vervuld? Ze mocht toch al tevreden zijn met wat de
toekomst beloofde. Geen geldzorgen meer, geen getob over stand-op-houden; 'n man,
die haar aanbad, 'n huis vol vriendelijke gezelligheid en weelde.... ja weelde ook....
O, ze wilde 't zich zelf wel bekennen, haar hart ging uit naar weelde en rijkdom.
Heerlijk, dat kunnen doen en laten wat je wou.. Ze had te veel in weelderige kringen
verkeerd, in eigen omgeving te veel ontbeerd, om niet uit heel haar hart naar overvloed
te verlangen.... Nu wachtte haar dit alles.
En toch, ze had zich haar toekomst nog rijker gedroomd, 'n man, op wien ze trotsch
zou kunnen zijn, 'n man van intellect, met wien ze zou kunnen genieten van wat er
groot en schoon was gedacht en gemaakt, 'n man, die haar steunen en helpen zou bij
't streven naar meerdere geestelijke volmaking, haar zucht deelde naar hooge idealen....
Vreemd, dat ze nu juist Willem lief moest krijgen, die toch maar heel alledaagsch
was, heel nuchter van aanleg.... Wonderlijk; waarom had ze Willem lief, wat was er
eigenlijk aan hem, waaraan ze graag met liefde dacht? Was er wel iets, waarom ze
speciaal van hem hield? Och nee, en dat hoefde toch ook niet. Hij was 'n mooie,
sterke man, maar dat zag je niet meer; hoe gauw raakte je gewoon aan 'n knap gezicht.
Ze hield waarschijnlijk van hem, omdat hij haar zoo liefhad. Ze kon soms stil ontroerd
worden bij z'n toewijding; 'n slafelijke vereering werd het soms, die ze niet wilde....
Nee, nee, geen adoratie wou ze van haar man; liever nog de mindere zijn, maar de
mindere van 'n persoonlijkheid. Nu was 't wel anders, moest ze Willem trachten op
te heffen uit z'n laag-bij-de grondsche gedachten-sfeer, hem belangstelling trachten
in te boezemen voor dingen, van wier waarde hij nooit uit zich zelf bewust geworden
was. O, hij was gewillig genoeg, las de boeken, die ze hem aanbeval, ging ook mee
naar musea, bezocht met haar concerten. Ze voelde dan wel, dat hij 't eigenlijk deed
voor haar, dat hij zich vaak verveelde, maar 't was ook 't moeilijke begin. Later, als
oogen en ooren open waren gegaan, zou de belangstelling wel komen.
't Pijnlijkst van al was z'n niet-begrijpen van eenvoudige zaken soms. Je ging
vreezen, dat hij 't gewone aangeboren gevoel voor schoonheid miste. 't Was wel heel
jammer, dat op dit punt zoo weinig overeenstemming in hun neigingen bestond, maar
gelukkig, dat was de hoofdzaak niet. Hoofdzaak is, dat je van elkaar houdt. En dan,
wat stond niet tegenover dat gemis? Z'n goedheid, z'n huiselijkheid, z'n...., o, hij had
deugden genoeg, waarom je van 'm houden kon. Maar vreemd was alweer, dat Willem
in haar toekomst-droomen eigenlijk zoo'n kleine plaats in nam. Uren kon ze er in
zich-zelf mee bezig zijn, hoe ze hun woning in zouden richten, welke reizen ze zouden
doen, wat al genoegen ze zich zouden verschaffen door zijn rijkdom. Ze had 't zich
dikwijls genoeg verweten als 'n onhartelijkheid, gebrek aan liefde. Ze dacht er wel
't meest aan, hoe ze haar leven zoo aangenaam mogelijk zou maken, maar - eerlijk
bekend - dacht ze haar man daar wel bij als onmisbaren factor voor haar geluk....?
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Achterover geleund, liggend bijna in den stoel, den brief open gevouwen in haar
schoot, liet Louise haar gedachten maar
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gaan, totdat de beangstigende vragen kwamen, waarop ze geen eerlijk antwoord wist.
Toen, met 'n onwilligen ruk, brak ze haar gemijmer af. Weg met dat gepieker. Hoeveel
meisjes trouwen met haar ideaal? Ze hield van Willem en daarmee uit. Al dat gevraag
van 't hoe en 't waarom, wat werd je er wijzer van? Je moet niet denken, als je denkt
ben je verloren.... 't Was immers goed, zooals 't was nu....
Daar ging de kamerdeur open.
‘Wel Louk, zit je hier zoo in je eentje?’ kwam de vriendelijke vraag van den notaris.
Met z'n stap van gewicht en ernstig-correct, doorschreed hij de kamer, 'n krant
open-samen-gefrommeld onder den arm, een voorname nonchalance bij de keurigheid
van z'n persoon. De drift-bui was aan 't overdrijven. De candidaat had nederig z'n
excuses gemaakt, hij was in drift te ver gegaan, was zich zelf geen meester gebleven,
waarover hij nu groote spijt had en Van Suylecom, met 't prettige gevoel van z'n
meerderheid, hoog en uitermate verstandig, had gezegd: dat was nu allemaal goed
en wel, hij zou die excuses aanvaarden, maar daarmee was hij volstrekt nog niet
vergeten, wat-ie hem zooal naar 't hoofd geslingerd had. Hij mocht driftig zijn, maar
vergeten mocht-ie nooit tegen wien hij sprak. Hij, de notaris, was in alle geval zooveel
ouder en heusch in heel veel opzichten ook wijzer en je moest eerbied hebben voor
wie over je gesteld zijn, daar ging nu eenmaal niets van af, wou de maatschappij op
'n degelijken grondslag rusten.
En hij had nog gezegd, dat-ie na 't gebeurde er ernstig over gedacht had hem z'n
congé te geven, maar dat hij nu niets overijlds wilde doen. Hij, van zijn kant, wilde
nog wel probeeren of ze in 't vervolg beter met elkander over weg zouden kunnen.
Vaderlijk, met 'n gevoelig accent hier-en daar, was 't speechje geweest en de
candidaat, 'n beste jongen en arm, had, onder den indruk gekomen, ongelijk bekend,
schoon hij gelijk had in hoofdzaak.
Maar de notaris was in z'n hart blij, dat geen ontslag behoefde te volgen; hij kon
alles aan den jongen man overlaten, die uitstekend op de hoogte was en voortreffelijk
met de boeren kon opschieten. Alle verandering was geen verbetering en voor 't
salaris, dat-ie gaf, kreeg-t-ie misschien zoo'n knappen kop niet terug....
Louise merkte terstond de veranderde stemming en, verheugd daarover, deed zij
nu ook opgewekt in haar praten.
‘Ik kreeg daar juist 'n brief van Willem en die lees je natuurlijk 't prettigst in je
eentje’, zei ze en lachte schalks.
‘Zeer zeker’, stemde Van Suylecom in, ‘de taal des harten wordt 't beste in de
eenzaamheid verstaan’. Hij was sterk in deze pathetische grappen. Hij lachte er zelf
fijntjes om, maar even later ernstig, vroeg hij of Willem nog iets bizonders schreef.
Niet? Tant mieux, tant mieux. De jongen hield 't nou Goddank 'n beetje uit op de
secretarie. Eindelijk, mocht-ie wel zeggen, want bij al z'n goeie eigenschappen,
doorzettingsvermogen bezat-ie voor geen cent. Als-t-ie nou tenminste maar voet bij
stuk hield. De jongen moest toch ten slotte wàt worden niet waar? Hij kon toch z'n
heele leven niet rentenieren. 't Was 'n ongeluk, als de jongelui zoo vroeg tot besef
kwamen, dat ze niet hoefden te werken voor den kost.
‘Maar hij is toch van goede wil genoeg’, begon Louise z'n verdediging, geïrriteerd
door de schampere manier, waarop de vader over z'n zoon sprak.
‘Och jawel’, antwoordde de notaris gemelijk, ‘och ja zeker, zoolang 't niet veel
inspanning kost. Me lieve kind, als ik je alles op ging noemen, waarin Willem al lust
gehad heeft! En daarom, jij kan er veel aan doen, Louk, hou de gang er bij 'm in, hou
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in 's hemels-naam de gang er in. Als-t-ie nou eenmaal maar gemeente-secretaris is,
dan komt de rest van zelf.... Protectie heeft-ie verder genoeg’,
‘'t Zal aan mij niet liggen’, zei Louise.
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Haar stem stokte plotseling. Ze had wel in tranen uit kunnen barsten.
‘Zeker’, zei de notaris, ‘dat weet ik. Ik vind ook, dat-ie in jou de vrouw krijgt, die
hij noodig heeft’.
Toen was er 'n oogenblik stilte. Beide keken naar buiten in den droeven dag.
Maar op-eens, haastig als had-ie iets belangrijks vergeten, zei Van Suylecom: ‘Dat
is waar ook, heb je dat gelezen over die neef van de pastoor, die meneer Mennings,
hij heet immers Mennings?’ En hij bladerde de krant op tafel uit, zocht even met den
vinger de kolommen langs, vond toen onder ‘Letteren en Kunst’.
‘Een verrassing bereidde ons weer het werk van Jaap Mennings, van wien we
reeds bij een vorige gelegenheid met ingenomenheid melding maakten. Ziehier een
jonge schilder met temperament, wiens talent slechts tijd behoeft om zich in volheid
te kunnen ontplooien. Zijn groot doek....’
Louise, leunend op de tafel las met den notaris mee, die de zinnen keurig en met
nadruk zei.
‘Dat wil nog al wat zeggen hè?’
‘Ja zeker’, zei Louise, weg in gedachten, die uitgingen naar den schilder en blij
waren en bewonderend.
De notaris had zich achter over in de fauteuil, lui-achtig leunend, uitgestrekt, liet
z'n lorgnet aan 't koordje tusschen duim en wijsvinger langzaam op-en-neer
schommelen. Toen begon hij te vragen op z'n gewichtigen toon, die 'n nog
verheimelijkte bedoeling aanduidde, naar wat Louise van z'n werk wist en wat hij
zelf voor 'n jonge man was. Ze had hem immers eenige malen gesproken en
schilderijen van 'm gezien. Maakte hij 'n beschaafden indruk, was-t-ie 'n heer of
was-t-ie zoo'n burger-type, zoo'n would-be artist en vond ze heusch, dat hij goed
schilderde....?
'n Oogenblik flitste het toen door haar denken, dat juffrouw Jansen over haar
veelvuldig samen-zijn met meneer Mennings gesproken kon hebben, dat de notaris
haar daarover wou gaan onderhouden als over iets ongepasts, doch sterk zich
onschuldig voelend, antwoordde ze onbevangen. Ja, ze geloofde wel, dat hij 'n groot
en oorspronkelijk talent was, 'n ernstige zoeker, die belangstelling verdiende. 'n
Aardige prater was hij ook en, heel sympathiek....
‘Zou je denken’, vroeg de notaris, nadat ze uitgesproken was, even glimlachend
om 't enthousiasme, waarmee ze over Jaap sprak, ‘zou je denken, dat ik 'm
bijvoorbeeld zou durven opdragen m'n portret te schilderen?’
‘Maar natuurlijk’, antwoordde Louise vol vuur. Was de notaris heusch van plan....?
Dat deed haar bizonder genoegen.... En ze begon rap te praten over Jaaps werk, dat
iets heel bizonders had naar zij vond, en zei, dat 't zoo goed en verdienstelijk was 'n
jongen kunstenaar te steunen en vooruit te helpen, die nog vol-op verkeerde in het
moeilijke begin om tot bekendheid te raken.
'n Groote vreugde kwam in Louise, alsof haar zelve iets gelukkigs was te beurt
gevallen. O, ze gunde 't hem zoo en als dit 'ns goed werd, dit portret, wat 'n prachtige
introductie zou 't zijn bij andere families. Ja, nu de notaris er over dacht, moest 't
stellig gebeuren, 't zou aan haar niet liggen.
‘Nou,’ zei Van Suylecom, ‘ik zal er 'ns over spreken met die meneer Mennings.
Ik doe 't natuurlijk voor jullie, voor later, als ik dood ben. Ik weet voor me zelf, hoe
prettig 't is, goeie portretten van de oudelui te hebben’. En hij keek met 'n zweem
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van piëteit naar de beide groote olieverf-portretten, die aan weerszijden van den
schoorsteen aan den wand hingen.
Op-eens terwijl ze nog praatten, trompette 't doffe, waarschuwend getoet van 'n hoorn,
kwam 't plof-stooten van 'n motor door de stilte gerend en even later, als drijvend op
z'n vaart, reed met handige zwenkingen 'n motor-fietser voor 't witte landhuis.
Verrast keken beiden naar buiten.
‘Wel allemachtig’, zei de notaris, ‘daar heb je meneer ook’.
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In z'n voorhoofd trok 'n booze rimpel. Wat drommel moest dat nu weer beteekenen?
Willem wist toch, dat zoo iets heelemaal tegen z'n zin was, dat wegloopen van z'n
post. Was 't niet welletjes, dat hij drie dagen van de week thuis kon zijn? Dat
overwippen tusschentijds was maar slecht voor z'n studie, die toch al zoo moeilijk
ging.
Maar Louise was al de gang ingewipt haar verloofde tegemoet.
De jonge Van Suylecom stond voor de deur met Jacob, bezig aan het logge
motor-gevaarte, zelf log in z'n leeren pak, dat zwart, dof-glimmend als 'n huid, om
z'n lichaam zat, met den stofbril nog voor de oogen onder de diep over 't hoofd
getrokken, leeren pet: 'n monster met den kop als van 'n otterachtig waterdier. Met
korte, bevelerige stem beduidde hij 't knechtje de car in den stal te rijden, ging toen
met zwaren stap naar Louise, die bloothoofds 't bordesje kwam afgedaald. Hij schoof
den bril met 'n rukje omhoog en z'n knap, regelmatig gezicht, blozend van den snellen
rit, 'n weinig bezweet aan de slapen, lachte haar stralend toe.
‘Is dat geen verrassing?’ vroeg hij, bei z'n handen naar haar uitstekend.
Maar Louise voelde 'n plotse schrik-gedachte door haar hoofd schokken, vreesde
verband tusschen z'n klachten in den brief en z'n plotse overkomst.
‘Er is toch niets aan de hand?’, vroeg ze bezorgd.
‘Welnee, hoe zoo?’
‘Dat je heelemaal niets in je brief schreef van je komst. Ik verwachtte je eerst
Zondag’.
‘Ik wou er 'ns uit. Je gaat dood op dat gat.... en ik verlangde naar jou.... We zullen
straks er wel 'ns verder over praten’, zei hij ontwijkend.
De notaris begroette z'n zoon met 'n ernstig gezicht.
Wat kwam hij uit de lucht gevallen! Stond Dijkhuijzen in brand, dat-ie met zulk
slecht weer en die modderige wegen overkwam?, vroeg hij kort.
Maar Willem, 'n beetje gepikeerd, stelde gerust: ‘Is dat nou zoo gek dat ik 'ns kom.
overwippen, dat is toch wel meer gebeurd?’ Hij kon niet zeggen, dat ze erg in hun
schik leken met z'n verrassing. Wat moest er aan de hand zijn? En wat was nou 'n
ritje van Dijkhuijzen naar hier? Hij had er 'n klein uurtje over gedaan; de wegen
waren zoo slecht nog niet; hier en daar 'n plasje, maar overigens ging 't best.
Doch 't viel Louise op, dat er iets ongewoons was in z'n doen en iets overdrevens
in z'n zeggen.
En toen hij naar boven was gegaan om zich wat op te knapppen, zei de ouwe heer
gemelijk: ‘'t Zal me benieuwen, wat we straks te hooren zullen krijgen. Want
natuurlijk komt-ie niet voor niets over. God weet, is-t-ie alweer te lang naar z'n zin
op 't secretarie geweest’.
Even later kwamen de neven.
Of z'n verheimelijkte gedachten op z'n gelaat te lezen waren, had Jaap 'n geweldigen
schroom ondervonden voor de ontmoeting met Louise.
Moeilijk gaande, met kloppingen in de keel en vreemd, licht in z'n hoofd, of daar
uit al 't bloed was weggevloeid, schreed hij naar haar toe, voelde nauwelijks de
aanraking van haar hand en hij boog als werktuigelijk, toen ze hem haar aanstaande
voorstelde. David achter hem aan, brutaal van verlegenheid, schudde de handen,
stapte kordaat rond, ging zitten naast juffrouw Jansen.
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En zoo waren ze dan keurig op visite in de groote salon met de zware, zwarte,
krullige meubelen en 't diep-groene trijp, in 't holle en hooge vertrek, somber van
donkere aankleeding, triest in den vaal-lichtenden middag, zaten ze met het stroef
gepraat van 'n moeilijk gesprek-begin om hun hoofden. Maar Jaap had zich spoedig
hersteld al pijnde in hem de gedachte, dat z'n entrée de salon verschrikkelijk onhandig
moest geweest zijn. Hij zat tegenover den jongen Van Suylecom, die aanstonds
begonnen was
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't gesprek te leiden. Hij sprak over alledaagsche dingen in 'n gewichtigen betoogtrant,
langzaam gebarend, waar hij z'n zinnen, geaffecteerd gesproken met lispende klanken,
wou onderstrepen. De beide neven zaten met strakke gezichten, maar innerlijk
verbaasd over 't zware geredeneer te luisteren. Jaap jeukte de spotlust in de
lachspieren. Z'n zelfbewustzijn was tot overmoedig-wordens toe in hem opgewekt,
beseffend z'n geestelijke meerderheid.
En hij moest maar denken: was dit nu de aanstaande man van Louise, deze
erg-mooie jongen met de suffige, domme oogen. Maar 't was dan ook 'n pracht-kerel!
Zaten z'n haren niet, of-ie pas van den kapper kwam? En z'n vest, heer-in-den-hemel,
wat 'n juweel van 'n vestje met die geborduurde bloemetjes. En z'n jas zat aan z'n lijf
geschilderd. 'n Mooie stof, 'n heele mooie stof.... Zoo'n stof had-ie nog nooit gezien....
Nee, er mankeerde werkelijk niets aan hem dan hersens, maar dat was dan ook maar
aan den binnen kant.
Stil voor zich, zat Jaap zich te verkneuteren in z'n spot, totdat hij zich op-eens
schamen ging over z'n kleine gedachten.... Mocht hij hem wel beoordeelen naar het
uiterlijk....? Hoe kon hij weten, welke goeie eigenschappen hij bezat, al deed-ie 'n
beetje vervelend van gewichtigheid en al bleek hij erg gesteld op mooie pakken....
Nee, hij mocht dien jongen Van Suylecom niet haten, omdat-ie....
Doch hij kon de gedachte niet voleinden; de notaris begon tot hem persoonlijk het
gesprek te richten. ‘Ik heb met genoegen 'n beschouwing over uw werk gelezen,
meneer Mennings’.
Jaap voelde zich blozen. Dit was 't onaangenaamste wel, wat hem overkomen kon,
praten over z'n werk, waar hij bij was. 't Maakte hem verlegen; hij wist dan nooit
wat te antwoorden op de banale complimenten of de onbevoegde opmerkingen.
‘Zoo’, zei hij kort, onverschillig.
De notaris vertelde, wat-ie in de Nieuwe Rotterdammer zoo ongeveer had gelezen
en toen scheen ieder den schilder wat vriendelijks te willen zeggen, behalve Louise
en 't deed Jaap goed, dat ze fijn-voelend merkte, hoe hun beleefdheids-loftuigingen
hem walgden. Bijna smalend nonchalant beantwoordde hij hun prijzingen. Och kom,
wat gaf nou dat geschrijf in de krant en al die ophemelarij; dat was voor den ernstigen
werker, den serieus-zoekenden kunstenaar, waarachtig de voldoening niet. De
belooning lag in 't werk zelf, niet in de complimentjes, die meneer A, of meneer B.
daarover meenden te moeten maken. Schoon die belooning je schaars werd
toegemeten, omdat je eigenlijk nooit bereikte, wat je wou, wat je verwachtte van
hetgeen je toch soms zoo geweldig-duidelijk mooi in je zag leven....
‘Dat moet wel zoo zijn’, zei Louise met haar klare stem, langzaam, als bepeinsde
ze woord na woord, ‘maar hoe weinig kunnen wij, buitenstaanders, dat vatten’.
En Jaap zag, dat de anderen niets van z'n woorden begrepen.
‘Gunst’, zei de juffrouw-van-gezelschap verbaasd, ‘ik zou toch zoo denken, als
ze in de krant over je schrijven.... nou dan mag je toch wel in je schik zijn’.
‘Ja, zeker’, doceerde de jonge Van Suylecom, ‘'t is in alle geval 'n middel om
bekend te worden en als je geen naam heb, hebben je schilderijen ook geen waarde.
Trouwens’, ging hij verder, ‘de meeste schilders zijn armoedzaaiers, omdat ze pas
naam krijgen na hun dood. Daar heb je nou bijvoorbeeld, ja noem maar 'ns iemand....’
‘Rembrandt’, hielp Juffrouw Jansen.
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‘Bijvoorbeeld....! Wat kreeg Rembrandt bij z'n leven voor 'n prent? Honderd
gulden.... heelemaal honderd gulden en wat zouden die prenten nu wel voor 'n waarde
vertegenwoordigen? 't Tien dubbele.’
Jaap had 'n scherp antwoord gereed, maar hij bedwong zich, zweeg. Hij keek naar
Louise, die wat naar 't venster gekeerd, schuin tegenover hem zat.... Hun blikken
drongen in elkander, grepen elkaar.... 'n Oogen-
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blik was 't of hun zielen elkander beroerden.. Toen, als geschrokken, diep ontroerd,
wendden beide tegelijkertijd hun oogen af.... Ze hoorden 't gepraat als onbegrijpelijke
klanken, die druischten om hun hoofden.... Maar op-eens begon 't in Jaaps ziel te
jubelen, 'n heerlijke vreugde, vreugde van komende overwinning.... O, ze begrepen
elkaar, Louise en hij, ze begrepen elkaar zoo volkomen.... Ja de ziele-verwantschap
was er, die hen zeker tot elkander voeren zou.... Wat 'n verrukking, wat 'n opperst
geluk....! En tegelijk moest hij er zich over verwonderen, dat die jonge Van Suylecom
als niet bestaande voor hem was, of hij volstrekt geen recht had op Louise.... Wat
deed die man daar naast haar? Dat was zijn plaats. Zag dan niemand de vergissing....
weg Van Suylecom....
Hij begon vroolijk mee te praten, in-eens 't gesprek kruidend met wat geestige
interrupties, waarmee hij dan tegelijk trachtte de kletspraatjes over kunst 'n andere
richting te geven. Maar toen kwam de notaris met de vraag of Jaap ook portret
schilderde. Zoo, zoo deed hij dat ook....
En na 'n korte zwijgpoos zei hij, hij had er allang over gedacht voor z'n zoon en
z'n aanstaande dochter z'n portret te laten schilderen en nu deed zich de gelegenheid
zoo mooi voor.... Hij zou er met meneer Mennings nog wel 'ns nader over willen
praten....
De schilder verrast, aarzelde 'n oogenblik.. Aanstaande dochter.... 't was in z'n
bewustzijn geschokt, gaf 'n smartelijk gevoel. En onwillekeurig, als hoopte hij op 'n
tegenspraak van haar kant, zochten z'n oogen die van Louise. Maar zij zat naar Willem
overgebogen, die haar iets toefluisterde half-luid en liefkoozend z'n blanke vingers
liet glijden over den zachten rug van haar hand. Jaap zag z'n ijdelen, zelf-genoegzamen
lach, die even op deed krullen de zinnelijke lippen, roodend onder de kort-geknipte,
blonde snor, hij zag in de doffe oogen 'n glimming van lust en vreugde, terwijl ze,
zich onbespied wanend, hun blikken lieten gaan langs den room-witten, fijnen hals
en op langs 't teere gewelf der mat-kleurige wangen en 't blanke voorhoofd, sereen
en rustig onder de kruiving der weelderige, donkere haren van Louise.
Toen, voor 't eerst eigenlijk, schoot de jaloezie in hem wakker, voelde hij iets in
z'n binnenste in-een krimpen als gepijnigd door 'n giftigen beet. Zoekend naar
woorden, stotterend antwoordde Jaap, dat hij natuurlijk zeer vereerd zou zijn met de
opdracht, dat hij graag z'n beste krachten er aan zou willen wijden.
Onder 't kwetterend gepraat van juffrouw Jansen - ze vond 't toch zoo prettig, dat
de notaris eindelijk er toe besloten was, want heusch, meneer Mennings, meneer Van
Suylecom had er eerst maar niet van willen hooren, was veel te bescheiden. En zij
had er toch zoo dikwijls op aangedrongen. 't Was zoo'n heerlijk bezit. D'r broer, de
machinefabrikant, had ook de portretten van haar papa en mama, peinture-Bogaerts,
maar echt beeldig - roesde in Jaaps hoofd de gedachte, dat hij dit te danken kon
hebben aan Louise, en hij was er even stil ontroerd door. Doch ook de innerlijke
verwarring werd er voortdurend grooter van. Heel z'n kalmte, die prachtig, zich
opgedrongen kalmte, dreigde te verdwijnen en hij kon z'n gedachten maar niet meer
ordenen.... God hoe was 't toch? Kon hij de nuchtere werkelijkheid niet vatten? Hij
had Louise lief, Louise, die verloofd was met 'n jongen rijkaard.... Maar dit laatste,
dat was 't onbegrijpelijke, al zag hij 't nu met eigen oogen. O, hij haatte dien mooien
jongen, wilde 'm haten... Wegjagen zou-d-ie 'm met z'n hoon; hij, de arme ploeteraar,
zou hem z'n ellendige leegheid laten zien, z'n holheid, niet te vullen met al z'n
zilverlingen....
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Juffrouw Jansen had beslag gelegd op David, zat den litterator te vragen over
Leiden, waar ze familie had, 'n oom op 't Rapenburg, chiek wonen, je stand, 'n oom,
die onder hen gezegd en gezwegen, schatrijk was. David, met 'n gedwongen
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glimlach, maar de oogen kleintjes van verveling achter de lorgnet-glazen,
half-dichtgeknepen of hij zoo aanstonds in slaap zo sukkelen, zat met innerlijken
wrevel naar haar te luisteren, terwijl ze met happenden mond, de relatie uitlegde, 'n
weinig gedempt pratend zooals belangrijke dingen, die nu juist niet voor ieders ooren
geschikt zijn, worden verteld.
Als 'n geduldig slacht-offer liet de litterator haar woorden-stroom maar over zich
heen gaan, zat intusschen te kijken naar Louise. Hij had haar zoo graag 'n paar
vriendelijke beleefdheden gezegd, even willen genieten van 'n blik uit haar oogen,
'n aardig antwoord, maar zij leek hem thans bizonder teruggetrokken. Ze sprak zelfs
haast niet met Jaap, nam ternauwernood deel aan 't algemeene gesprek.... Voelde ze
zich misschien te hoog? Of moest ze meedoen met de dik-doenerij van d'r mooien
aanstaande? Net als hij gedacht had, 't bezoek viel niet mee.... Potdorie, wat 'n stijve
geschiedenis.
‘Pardon, juffrouw Jansen’, viel hij bijna uit, ‘ik heb niet 't genoegen die meneer
Tillens, die oom van u te kennen. Ik heb om de waarheid te zeggen ook nooit de
naam hooren noemen’.
‘Gunst, hoe is 't mogelijk,’ zei juffrouw Jansen, niet minder verbaasd dan wanneer
de litterator haar bezworen had niet te kunnen lezen of schrijven, ‘hij woont schuin
tegenover de academie, 'n paar huizen van de Kloksteeg, in zoo'n groot, prachtig
huis’.
‘O juist. In dat prachtige huis, met die prachtige deur. En is er ook niet 'n breeë
stoep.... ja, nou ben ik er’, deed David op-eens geestdriftig, schoon hij zich niets
herinnerde. ‘Zoo, dat is de moeite waard’.
Ja er zat nog veel geld in de ouwe sleutelstad. Hij verkeerde anders weinig met
de Leidsche families. 'n Beetje saaie stad was Leiden; de studenten brachten er de
levendigheid aan.
‘Vooral met de lustrums’, snapte de juffrouw-van-gezelschap. En toen kwamen
de verhalen van 't ijselijk vele plezier, dat ze gehad had, bij zoo'n gelegenheid bij d'r
oom logeerend. Ze had razend-veel pret gehad met 'n zekeren Jan Horst, 'n medisch
student. David moest 'm kennen. Zoo'n knappe jongen met 'n rood gezicht.
Nou, David kende 'n Piet Horst, jurist, 'n broer zeker.
Ja, dat kon wel 'n broer zijn, ofschoon, nee, die jongere broer was cadet, dan moest
die Piet wel 'n neef zijn.
En gewichtig en nog zachter sprekend als vertrouwde ze David 'n groot geheim
toe, vertelde ze, dat zij ook altijd had willen studeeren, medicijnen, omdat ze dat
zoo'n verschrikkelijk interessante wetenschap vond, maar dat haar papa er altijd tegen
was geweest....
Zoo, in 't saaie kwijn-licht, dat druilend uithing over de sombere kamer, vaal als
in vroegen schemer, ging 't geroezemoes der pratende stemmen met soms uitschietend
uit het troebel geluiden-beweeg 't horten van 'n korten lach als er 'n aardigheid gezegd
was.
De notaris vertelde van z'n plannen voor z'n zomer-reis. Hij ging naar Ostende,
Louise en juffrouw Jansen gingen mee. Ostende, kenden de heeren Ostende? Unique.
Scheveningen hààlde er niet bij....!
Z'n bleeke, gesoigneerde viveurskop met de fijne als gegraveerde rimpels, leefde
'n oogenblik op bij de gedachte aan de pervers-mondaine weelde der groote Belgische
badplaats en Jaap proefde uit 't lust-geglinster in de grijze oogen z'n garstige ziel, z'n
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verbeten passies, bedwongen uit vrees maar heimelijk uitgevierd, ver van 't dorp,
waar hij placht te staan voor in den tempel met opgeheven hoofd.... En 't oog van
den artist zag hem caricatuur-scherp zoo, 'n verwekelijkten zinnelijken man, 'n
verslapten aristocraat, berekend, met doelmatige deugden en bestudeerde houdingen,
van z'n natuur geworden door de comedie-van-alledag. Als hij daar zat,
correct-nonchalant, met de beenen over elkaar, soms even wippend 't eene op 't
andere, de blanke, vrouwelijke
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handen voor den rondenden buik gevouwen en boven 't gedonker der sluitende jas,
de glooiing der wat smalle schouders, den scherpen geneigden kop, bleek in 't licht
met zilverige glanzen in de haren en den diepen schaduw-toon tegen den gebogen
neus en de linker wang, waardoor de schrale jukboog duidelijk werd, zoo en in die
houding van verfijnd cultuur-mensch wou Jaap hem ook schilderen. En of
meer-en-meer z'n oogen open gingen, zag hij 't leelijke in heel de omgeving, de botte
slapheid in den ijdelen zich aristocraat-voelenden zoon, de sluwe, vleierige, serviele
ziel van de juffrouw-van-gezelschap, de smakelooze dorre aankleeding van de
kamer.... En Louise.... 't Leek wel of er ook 'n schaduw was komen glijden over 't
lieve, schitterlichte beeld van Louise; 'n andere Louise dan op de boerderij van
Hendriks, Louise, die zich thuis scheen te voelen in dezen kring, die zich verheugde
op Ostende, die zich aan liet halen door 'n proletariër naar den geest.... 'n Pijn
schroeide in z'n binnenste als beleefde hij 'n wreede desillusie.... Toen ontmoette hij
weer dien diepen wonderen blik van 't meisje.... Heel de droefenis van z'n ziel welde
omhoog, kwam uitschijnen uit z'n oogen en weer was 't of ze hem verstond of ook
haar donkere oogen omsluierd werden, bewaasd door iets innig-droefs.... God, wat
voelde hij behoefte naar haar toe te gaan, haar teere handen in zijn sterke te nemen,
haar te smeeken zich los te maken van die lage geld-aanbidders, met hem te zoeken
de hooge, pure regionen....
‘Om u de waarheid te zeggen, ik ben geen bewonderaar van wat men noemt
natuur-schoon’, zat de notaris uit te leggen. ‘Ik zie hier op 't dorp zooveel natuur,
dat ik beslist noodig heb 'n keer of vier in 't jaar wat beschaving te genieten in Parijs
of Nice of zoo.... U is zeker ook vol-op stedeling meneer Mennings?’
‘Geweest, meneer Van Suylecom’.
‘Hoe zoo’?
‘M'n oogen zijn hier open gegaan. Ik leef hier beter, werk beter.... Ik geloof, dat
ik m'n atelier in de stad op-breek en dorpeling word’.
‘Bezin voor u begint, meneer Mennings’, waarschuwde Willem. ‘U kent 't leven
op 'n dorp nog niet. Al die boeren-kaffers en die onbeschaafde kinkels met wie je
geen fatsoenlijk woord kunt praten....’
‘Meneer Van Suylecom’, zei Jaap langzaam en koel, ‘'t is me opgevallen, dat de
onbeschaafde kinkels fatsoenlijker zijn in hun praten dan de beschaafde stadsche
jongelui en dat ik in deze korte tijd meer geleerd heb van 'n boeren-kaffer in de wei
dan in jaren achter de bittertafel van de soos’.
‘U lijkt me 'n idealist!’ zei schamper de notaris.
Kort daarop vertrokken de neven, nadat de notaris beloofd had, hij zou Jaap laten
weten, wanneer 't hem gelegen kwam, dat de schilder 'ns zou komen praten over het
portret.
‘Nou, hoe is jou 't bezoek bevallen?’ vroeg David bij 't huiswaarts-keeren.
De schilder haalde z'n schouders op.
‘Niet best hè’, vervolgde de ander, ‘je was tenminste zoo stil. Je dee bijna geen
mond open; en dat voor iemand, die zoo'n praats heeft gewoonlijk. Maar in alle geval,
jij boft weer met dat portret’.
‘Ja zeker’, zei Jaap toen bitter, ‘ik ben 'n geweldige boffer’.
Aan tafel was natuurlijk 't gesprek over 't bezoek van de neven.
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Juffrouw Jansen had 't maar over David, die niemand in Leië kende, zeker zoo'n
saaierd, geen lid van 't corps natuurlijk, niks geen student. De schilder was haar
trouwens ook niet mee gevallen. Ze had gedacht, dat 't zoo'n leuke, geestige man
was. Wie had er iets van gemerkt? Zij niet. De notaris was toch nog al over ze te
spreken. Ach, de jongelui bewogen zich niet makkelijk, dat was aan alles te merken.
Ze bezaten niet heel veel vormen.
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‘De schilder vond ik soms onhebbelijk’, zei Willem heftig.
‘Ja van 'n artist kan je alles verwachten. Die zijn altijd anders dan 'n ander. En 'n
rare manier van leven!’ oordeelde de notaris met 'n bedenkelijk gezicht. Natuurlijk
met die modellen. Lieve deugd, ze hielden er zoo'n vreemde moraal op na. Hij had
toevallig op kantoor 'n aflevering van de Parijsche Salon. Hij zou 't boek om den
dood niet graag laten slingeren. 't Was voor 't vergifkasje.
‘En goed beschouwd’, betoogde de zoon, ‘wat is 't nut van al dat geschilder?! Ik
zal niet zeggen portret, maar 'n landschapschilder nou’?
‘Ja, als je zoo gaat praten’, loste Van Suylecom dit probleem op.
Toch, hij vond den schilder wel interessant - niet heelemaal correct, je moest bij
'n artist nou eenmaal wat door de vingers zien, in welke kringen verkeerden die lui
ook - maar toch weer 'ns wat anders dan 'n ander. Misschien ook wat te vrij; die
jongens van burger-afkomst vergeten zoo gauw de plaats, die ze in moeten nemen.
Toen zei de zoon: ‘Ik begrijp ook niet, papa, dat u de familie van de pastoor hier
steeds aan huis haalt. U weet toch hoe in-burgerlijk ze zijn’.
‘Zeker’, zei de oude heer, ‘maar 't is altijd goed om met de geestelijkheid op goeie
voet te blijven. Onthoud dat van me, als je later 'ns burgemeester bent’.
‘Is dat zoo'n fout, als je van eenvoudige familie bent?’ vroeg Louise, met plots 'n
hoog roode kleur, snibbig.
Vader en zoon keken haar aan, de oogen groot van verbazing.
‘Waarachtig niet’, zei de oude Van Suylecom na 'n tijdje.
‘Je moet ieder in z'n waarde laten’, meende de zoon met 'n minachtend kijken. ‘Je
weet toch Louise, dat de vader van de pastoor in vet deed en nou weet ik niet of 't
aan mij ligt, maar ik ruik nog altijd het vet aan zijn eerwaarde.... en aan al z'n
familie-leden’.
Om welke aardigheid z'n vader en de juffrouw-van-gezelschap moesten schateren
van lachen.
Maar strak-ernstig at Louise voort, zwijgend.
‘'t Is dan ook 'n razend onsympathiek vak, handelaar in vet’, kon jufvrouw Jansen
eindelijk zeggen tusschen twee lach-buien in.
Willem, ontstemd over de houding van z'n meisje, keek nu en dan tersluiks naar
haar onbewogen gezicht. Hij nam 'n lange teug uit z'n wijnglas, zette dit als in
gedachten verdiept langzaam voor zich neer, strak starend naar de plaats, waar het
te staan kwam, vroeg toen met 'n lichten wrevel in z'n toon:
‘Wat zit je toch sip te kijken, Louk, net of je niet prettig vind, dat ik overgekomen
ben om je te zien?’
Louise kon niet terstond antwoorden; haar lippen trilden nerveus; eindelijk:
‘Je moest niet zulke inferieure aardigheden debiteeren’, sprak ze zacht.
‘Wel God allemachtig’, stoof Willem op, ‘wat kan jou die vetkoopers familie
schelen? Hoe kom je in-eens zoo democratisch uitgevallen?’
‘Ik geloof’, zei juffrouw Jansen, langzaam en voorzichtig, ‘ik geloof, dat de freule
meneer Mennings heusch nog al mag’.
Toen, plots zich rechtend met fonkelende oogen onder de donkere
wenkbrauw-frontsing, vroeg Louise met harde stem, zich geheel wendend tot de
juffrouw-van-gezelschap: ‘Met welke grond gelooft u dat? Of is u zoo dom om niet
te kunnen begrijpen, dat m'n belangstelling alleen 't werk en niet de maker geldt?’
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Juffrouw Jansen verslikte zich, antwoordde niet; maar de notaris, die ongedurig
op z'n stoel zat te draaien bij dit twist-gedreig, klopte met z'n hand op tafel,
vermaande: Kom, kom, nu moest 't uit wezen. Geen gehaspel, as-je-blieft. De jongelui
mochten dan van afkomst zijn wat ze wilden, hij vond ze wel aardig. Ze mochten
gerust hun bezoek 'ns hervatten; je kon
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met ze praten, ze waren behoorlijk ontwikkeld. En de pastoor was z'n speciale vrind;
Louise had groot gelijk, je behoorde met eerbied van den man te spreken, al moest-ie
toegeven, van fijne beschaving was de curé niet. De burgerjongen bleef je altijd
merken.
Maar ondanks die poging om ieder gelijk te geven, bleef 'n gedrukte stemming
hangen over den disch.
Later zaten Willem en Louise in de huiskamer alleen.
De vroeg-avond duisterde al binnen tusschen den zwaren neerhang der sombere
gordijnen. In de verste vertrek-hoeken 'n stille wemeling van schaduwen en vormen
begon. Als dampte 'n zwart-achtig gas over de kamer uit, waar-in het al versmelten
en oplossen ging, vingen de omtrekken te vervagen aan en doezel, suf in 't kwijn-licht,
stonden de dingen verdronken in den aanwarenden schemer, waar-in bleek-vlekte
in nog even, krachtige opschijning, 't glans-wit van Louise's satijnen bloeze.
Willem hield 't meisje krachtig tegen zich geklemd, z'n sterken arm om haar middel
geslagen en ze liet hem maar begaan als willoos, terwijl z'n hand zacht streelend over
haar ging en z'n mond heete kussen op haar lippen, op haar handen drukten. En ze
voelde de passie in hem, bedwongen nog, maar sterk, hoorde ze uit de moeilijk
gesproken vlei-woordjes, de lieve naampjes, waarmee hij haar fluisterend noemde.
Maar geluk ondervond ze niet in dit uur van intiem samen zijn. Of 'n wijde, kille
leegheid haar omgaf, had ze kunnen huiveren onder z'n warme liefkoozingen en ze
begreep 't maar niet, dat nooit 'n heftige drang in haar gevaren kwam om op haar
beurt z'n hoofd tusschen haar handen te nemen, om hem z'n zoenen terug te geven
in 'n jubelend uitvieren van wat er echt vrouwelijks in haar sluimerde.
En ze wou 't zich maar verklaren als een uiting van maagdelijken schroom, die
het hartstochtelijke in haar liefde als zondig beschouwen moest.
Jongens-achtig krom-pratend, vroeg hij telkens of Loukie niet boos meer was op
d'r ondeugend ventje; waarom ze hem z'n grapje niet vergeven wou....? En eens ook
had-ie gevraagd, of ze dien schilder aardiger vond dan hem als in bange scherts.
Toen had zij hem 'n oogenblik zacht van zich afgeduwd in 'n plotsen schrik, maar
met rustige overtuiging geantwoord: dat wist-ie zelf wel beter. Hij moest toch in 's
hemelsnaam niet zulke nonsens distilleeren uit wat juffrouw Jansen gezegd had.
En hij: Och hij wist wel, dat dat mensch altijd meer zei dan ze verantwoorden kon.
Hij plaagde haar maar 'n beetje, hij was niet jaloersch, hoefde 't immers niet te zijn.
Z'n stem dempend om de heerlijke intimiteit van hun alleen-zijn niet te storen,
begon hij te praten over de toekomst. Wist ze wel, waarom hij eigenlijk gekomen
was zonder haar er iets van te schrijven? 'n Verrassing? Ja, dat ook wel, maar dat
was niet de hoofdzaak. Nee, hij wou uitscheiden met dat gestudeer voor
gemeente-secretaris; hij had er genoeg van nog langer op de gemeentesecretarie in
'n gat als Dijkhuijzen te zitten met 'n omgeving van allemaal boerenkaffers. Was 't
geen dwaze overdrijving van z'n vader om 'm nou maar per se burgemeester te willen
hebben? Waar was 't voor noodig? Hij verlangde heelemaal niet naar 't baantje. Nee,
hij wou maar gauw trouwen, en dan 'n poosje op reis, omdat zij er zoo van hield, 'n
jaar of zoo, als 't kon tenminste, beperkte hij met 'n beteekenis-vol lachje. En als ze
wat van de wereld gezien hadden, 'n villa op den Scheveningschen weg hè.... Ze kon
krijgen wat d'r hartje begeerde.... zij moest 't maar zeggen.
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Maar Louise, verschrikt, denkend aan wat de notaris dien ochtend nog gezegd
had, vroeg ernstig, of hij zich dan niet een of andere maatschappelijke positie wou
verwerven, of hij dan nu al wou rentenieren?
Zeker, waarom niet? Hij zou zich natuurlijk wel bezigheden verschaffen, hij had
liefhebberijen genoeg en ze zou zelf zien,-
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in den kring van Haagsche kennissen op genomen, zouden ze elken dag nog tijd te
kort komen. Of voelde zij er zooveel voor om, als burgemeesters-vrouw, op 'n kleine
negerij haar beste jaren te slijten? 't Was 'n dwaasheid, die je aan anderen over kon
laten. Hij had alles 'ns goed overdacht en hij was tot 't inzicht gekomen, dat ze zich
niet levend mochten begraven. Hij zou van avond, voor hij weer terug ging, met z'n
vader er over spreken. Ze moesten in het najaar maar trouwen. Hij wou niet langer
wachten.
Dof zat Louise te luisteren naar z'n geredeneer; als plots uitgeput, voelde ze geen
kracht om hem tot andere gedachten te brengen.
Och, 't moest maar gaan, zooals hij wou. Als z'n aspiraties niet hooger gingen dan
naar 'n leeg leven, wat kon zij er aan veranderen. Was dat burgemeestersbaantje toch
al niet 'n surrogaat; misschien was 't nog beter, zooals hij voorstelde.... Ze zou dan
ook gauwer weg zijn uit haar eigen sinistere omgeving, ging in alle geval 'n heerlijken
tijd tegemoet. En reizen, reizen zou ze, waarnaar ze altijd zoo verlangd had. Haar
eigen leven kon ze immers inhoud geven. Wat zou ze Willem opdringen, waaraan
hij geen behoefte had....? Ze vond alles goed, zooals 't was.
Toch, vreezend 't ongenoegen van den notaris over Willems veranderde plannen,
bepraatte ze hem: hij moest er voorloopig nog niet met z'n vader over spreken; zij
zou den ouwen heer voorzichtig 'ns polsen en hem voorbereiden.... Hij wist immers
evengoed als zij, dat papa er weinig mee ingenomen zou wezen, dat-die verlangde,
dat Willem iets om handen zou krijgen al was 't dan ook 'n sinecure.... Zij kon zich
dat ook wel begrijpen, maar gunst ja, als Willem geen ambitie in 't burgemeesterschap
had - 't was toch altijd 'n post van gewicht en zekere verantwoordelijkheid, je moest
't met hart en ziel zijn of anders niet - dan deed-ie ook maar beter uit te scheiden....
Zoo spraken ze nog 'n tijdje samen over de toekomst, zachtjes als hadden ze 't over
groote geheimen; en Willem, 'n kind gelijk, dat van z'n moeder goeden raad ontvangt,
leunde z'n hoofd tegen Louise's schouder, beaamde, prees haar verstandig inzicht ja, ze moest hem maar leiden, ze was 'n echte steun voor hem - beloofde wat ze vroeg.
Tegen acht uur ging hij weer terug. Er hing nog 'n moe licht onder 't zware, grijze
gewolk, dat, beweging-loos, als vast gebouwd stond over de aarde. Of vocht-dampen
er rond waren vastgelegd, stond 't geboomte nabij en in de verschieten omwaasd van
nevel en 't was huiver-stil als in bang verwachten van de duisternis. Soms ging een
klagelijk geloei op, de droeve roep van 'n enkele koe ver weg, en 't werd 'n beangstend
geluid, naar-geestig als 'n kreet om hulp.
Louise en Willem stonden op den weg, die donker, als van vochtig cement, in
rechte strekking uitlag. Willem duwde de motor-fiets voort gemakkelijk met z'n
gespierde armen. De groote, ontstoken lantaarn deed z'n blanken licht-bundel ijlen
ver vooruit den weg over. Louise wandelde nog 'n eind mee, rekkend 't afscheid.
Totdat Willem, bezorgd voor z'n meisje om de avond-koelte haar naar huis terugzond.
Ze moest voorzichtig zijn; was ze niet z'n schat, vroeg hij hevig verliefd haar
aanziende; ze moest er om denken, dat haar leven iets kostbaars was.... En op den
eenzamen weg drukte hij haar nog plots tegen zich aan, kustte haar met vurige kussen
op wangen en mond. Toen met snel geduw zette hij den motor aan en met 'n vluggen
sprong zat hij in den zadel. Louise staarde hem na, terwijl hij voort snelde op de
ploffende machine, laag over den weg; hij zwaaide nog met z'n arm een laatsten
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groet; dan kleiner en kleiner hij werd, 'n klein, zwart ding, dat zich ijlings bewoog
langs de effen baan....
Louise keerde terug, langzaam, 't hoofd op de borst. Alleen in de sinistere
avondeenzaamheid, doken de kwellende twijfelgedachten weer op. O, hij was goed
en har-
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telijk, had de inborst van 'n zacht kind, maar was dat genoeg? Zou ze haar heele leven
lang 'n man kunnen liefhebben, die ze.... die ze eigenlijk niet achten kon.... Ze schrok
van die vraag.... wilde niet doordenken. Maar onverjaagbaar kwam de twijfel terug,
klonken de woorden na, die hij dien avond gesproken had.... Nu goed, 't was waar,
ze hoefde 't voor zich zelf niet te verbloemen, hij was futloos, man zonder veel
energie, zonder capaciteiten en toch wilde ze van hem blijven houden, zou ze zijn
vrouw worden.... ze wilde voor de toekomst bezorgd zijn.... als je verstand je niet
den weg wees, je gevoel zou je waarachtig doen verdwalen.
Ze was bij 't landhuis gekomen. In de verte donkerde 't huisje van Anne-Ka en de
omboomde hoeve van Hendriks. Toen moest ze aan Jaap denken, aan hun al intiemer
wordende gesprekken, aan z'n geestig, fijnondeugend geconverseer soms, dien
middag.... Ja, hij was begaafd, veelzijdig, een die 't leven met z'n moeiten en zorgen
aandurfde, die dorst lijden voor z'n kunst, onverwinnelijksterk aan zich zelf geloofde,
en toch de bittere uren van twijfel en angst kende, maar niet versaagde.... altijd
strevend naar het hoogere.... 'n Jonge man, voor wien je respect moest hebben après
tout. Met 'n kleinen schrik besefte ze op-eens, hoe graag haar gedachten zich met
Jaap bezig hielden, dat ze er eigenlijk wel naar verlangde hem weer te zien.... Maar
ze wist zich gerust te stellen. 't Gold immers z'n gesprekken, z'n werk en niet.... o,
nee, niet den persoon.
(Wordt vervolgd).

Weemoed
door Henri H. van Calker.
Ik min de donk're rozen,
Omdat er weemoed schreit
Uit hare diepe kleuren
In schemeravond-tijd.
Ik min de stille nachten,
Wanneer niet één gerucht,
Waar 'k roerloos zit te droomen,
Verrimpelt in de lucht.
Ik min, wat stil en droef is,
Omdat ik in mijn hart
Meedragen moet door 't leven
Een nooit te stillen smart!
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Kroniek.
Boekbespreking.
Prof. Dr. H. Brugmans, Opkomst en Bloei van Amsterdam, geïllustreerd
onder toezicht van E.W. Moes, Dir. v. 's Rijks Prentenkabinet (Nederl.
Hist. Bibliotheek) Amsterdam, Meulenhoff & Co., 1911.
Klagen hoort men vaak tegenwoordig - men zou anders zoo meenen, dat zich nog
wel treuriger maatschappelijke verschijnselen voordoen; hoezeer toch de klaaglust
de menschelijke natuur eigen is, niet waar? - geklaagd wordt, dat er in de laatste
jaren, zoowel hier als in het buitenland, te weinig goede, boeiende (!) romans en te
weinig interessante novellen geschreven, of althans: uitgegeven zijn. En het beneden
de verwachtingen blijven van dezen oogst wordt als oorzaak genoemd, zoowel voor
de inderdaad opvallende menigvuldigheid als voor het duidelijk succes der historische
monographieën, levensbeschrijvingen, mémoires enz. Geheel ten onrechte, dunkt
me. Een langzamer tempo, een korte stagnatie desnoods, in de roman- en
novellenproductie - gesteld dat daarvan sprake zijn kon - zou mij voor het lezersdom
zelfs geenszins een ramp lijken - er bestaan immers al zóó verpletterend veel zeer
uitstekende voortbrengselen van deze kunstsoort, dat tot hun rustig genot en overzicht
niemand onzer, hoezeer hij het wellicht ook wenschen zou, ooit meer kan geraken.
Wie het lezen van goede romans bemint, behoeft zich waarlijk voorloopig niet bezorgd
te maken; er is geen gevaar dat hij, tot zelfs in zijn diepe grijsheid, om zijn
lievelingslectuur verlegen zitten zal. M.i. heeft dan ook de opkomst en bloei der
populair-historische lectuur, die wij tegenwoordig waarnemen, gansch andere
oorzaken, uitsluitend gelegen in de groote, en nog steeds groeiende,
aantrekkelijkheden dier lectuur op zichzelve. Wat is n.l. de kwestie. Niet alleen dat
het modern geschiedkundig onderzoek zich veel meer dan vroeger bezig houdt met
alle de verschillende bestanddeelen, ook de ons menschelijk het innigst ter harte
gaande, ook de sociale en de sociabele, van het leven onzer voorouders, maar tevens
dat dit onderzoek veel gemakkelijker dan ooit te voren beschikking krijgen kan over
allerlei gegevens, opgehoopt deels in particuliere, deels in staats-archieven van
binnen- en buitenland, gegevens, bedoel ik, van den meest zakelijken aard welsprekende feiten, cijfers die door hun rangschikking ‘poëzie’ krijgen - zoowel
als intieme confidenties, geuit in brieven en dagboeken. Daarbij komen dan nog de
vorderingen door allerlei andere ‘takken’ van wetenschap gemaakt - de archeologie,
de kunsthistorie, de psychologie enz. - waarmee de algemeene geschiedkunde haar
voordeel doet, om niet alleen de ‘steenen te doen spreken’, maar ook, en vooral, aan
de historische persoonlijkheden, die portretten of geschreven stukken hebben
nagelaten, als 't ware hun laatste geheimen te ontlokken. De ontzaglijke vooruitgang
der machinale reproductiemiddelen werkten ook hierbij natuurlijk krachtig mee. En
ten slotte, bij onze bestaande persvrijheid en democratische regeeringsvormen, blijkt
men ook al geen reden meer te vinden tot eenige terughouding, zelfs van de meest
pikante bizonderheden. Aan overdreven kieschheid maakt men zich niet meer
schuldig! Zelfs de daden en karakters der onmiddellijke voorouders van nog levende
regeerings- en andere personen worden vrij-uit gekritiseerd en hunne, dikwijls
compromitteerende, uitingen den volke bekend gemaakt. Waarlijk, de tijden zijn
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ongunstig geworden voor families wier voorname houding in de wereld zich enkel
baseert op haar eeuwenouden, historischen naam. Ook de allerhoogsten en allertrotsch-
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ten, ze moeten wel tot de overtuiging zijn gekomen, dat er niet zóóveel reden bestaat
zich op die tradities te verheffen als zij misschien wel gewoon zijn geweest, te goeder
trouw, aan te nemen, of zich met min of meer autosuggestie in te beelden....
Ondertusschen, ook het tegenovergestelde zou zich voor kunnen doen, de
geschiedkunde bewerkte somtijds treffende rehabilitaties. Alleen - zulke gevallen
zullen toch, dunkt me, gelet op sommige ‘menschelijke, al te menschelijke’
eigenschappen, steeds betrekkelijk zeldzaam moeten blijven....
Doch dwalen wij niet af. Ik hoop eenigszins duidelijk gemaakt te hebben, dat de
opmerkelijke populariteit van historische lectuur, die wij beleven, volstrekt niet
behoeft samen te hangen met een tekort aan andersoortige leesstof van welken aard
ook, al is het dan, van den anderen kant beschouwd, onbetwijfelbaar, dat vooral
roman- en novellen-lectuur tegenwoordig, om het maar eens in den geest van den
tijd uit te drukken, een scherpe concurrentie ondervindt van de zijde dier zoo
menigvuldige en zoo aantrekkelijke historische monographiën, levensbeschrijvingen,
mémoires, brievenbundels etc. En dit laatste lijkt mij heel begrijpelijk. Daar is nu
b.v. het boek, dat ik met deze regelen bedoel aan te kondigen. Brugmans' ‘Opkomst
en Bloei van Amsterdam’ is volstrekt niet bizonder fraai geschreven. De stijl is
eenvoudig en zakelijk, helder, maar bezit overigens geen de minste litteraire
eigenschappen. De wijze van behandeling zou men zelfs, voor een boek-voor-het
groote-publiek, hier en daar wat ál te zakelijk kunnen noemen, een weinig droog en
niet zeer levendig, allesbehalve misbruik makend van den grooten overvloed van
boeiende gegevens, welke den schrijver ten dienste stonden. Desniettegenstaande
las ik, die dan toch litterator ben, en dus allicht wat meer dan de eerste de beste lezer
het litteraire zoek, dit geschiedkundig werk.... o! niet met het genot dat een goede
roman mij pleegt te geven, maar wel degelijk met dezelfde belangstelling in het
meegedeelde en dezelfde aanhoudende geboeidheid. Hiermede wil ik natuurlijk
geenszins zeggen dat dit succes - als ik het maar eens pedantelijk zoo noemen mag
- alleen is toe te schrijven aan de belangwekkendheid op zichzelf der tallooze feiten
en historische bizonderheden door den geleerden schrijver in zijn boek meegedeeld.
De hemel beware me, ik heb gelukkig nog wel genoeg begrip van compositie, van
keuze en rangschikking, der mee te deelen zakelijkheden om mij het gewicht daarvan,
ook waar het dan geen belletristisch, maar een populair wetenschappelijk boek geldt,
niet te laten ontgaan. Het is zeer mogelijk een groot aantal van de meest interessante,
en behoorlijk gestelde, inlichtingen op zulk een wijze achtereen te voegen, dat de
lectuur, zooal niet geheel ondoenlijk, dan toch een werkje wordt van taai geduld en
dat geenszins vermag te boeien. Dit wordt wel eens vergeten: er is niet alleen begrip
en kennis, er is ook een considerabele mate van talent noodig om een boek te
schrijven, dat zoo aangenaam leesbaar is en een zoo welgeklonken geheel vormt als
b.v. deze ‘Opkomst en Bloei van Amsterdam’, door Prof. Brugmans. Daar komt nog
meer bij. Niet ieder die behoorlijk schrijven kan, maar daarom nog geen litterair
kunstenaar is, ziet dit zelf duidelijk in (ik ben zoo vrij naar mijn recensie van De
Veer's Mexico in het Augustusnr. te verwijzen) en bezit, bij dit inzicht,
zelfbeheersching genoeg, om niet te trachten naar een sierlijkheid, die alleen bekoren
kan als zij geheel natuurlijk is. Het aanwenden, à froid, van stilistische fraaiigheden
en verlevendigingen door iemand die niet in staat is, puur uit zichzelven, een mooien
stijl te schrijven, vermoeit en verveelt, en leidt van de hoofdzaak af, in plaats van
daaraan, zooals dan toch wel bedoeld zijn zal, relief te geven. De heer Brugmans is
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vergenoegen met zichzelf te zijn, maar dat dan ook onvervalscht en in kompleete
degelijkheid. Mon verre n'est pas grand, mais je bois dans mon verre, zeggen de
Franschen. Mijn boek is geen kunstwerk, maar ik kan iedere bewering ervan
verantwoorden, zou ik meenen prof. Brugmans in den mond te mogen leggen.
Dit alles om te bewijzen dat ik mij zeer wel bewust ben, voor de boeiendheid van
dit geschrift in de eerste plaats den schrijver dank schuldig te zijn. Maar daarom mag
ik nu zeker ook wel volmondig erkennen, dat ditmaal het beschrevene bij mij meer
dan gewone belangstelling vond. Ook al is men geen geboren Amsterdammer, wie
kan deze prachtstad vele jaren bewonen en er zich niet aan hechten als aan zijn
dierbaarst stukje vaderland? Wie ook, die zich met fierheid Amsterdammer noemt,
zal dat kunnen doen zonder de roemrijke geschiedenis der nog altijd ‘niet oude’ stad
te herdenken? ‘Amsterdam is geen oude stad’, aldus ving prof. Brugmans zijn boek
aan. Proeft ge den democratischen hoogmoed van het woord?.... De Amsterdammers
trouwens zijn bekend om hun trots op Amsterdam.
En toch - dat de verschijning van dit boek, juist nu, mij zooveel genoegen deed,
dat ik er met zoo sterke voldoening in opmerkte vooral, uit welk een diep en stevig
geworteld besef van de moeilijk te overschatten historische belangrijkheid der stad,
van haar welbekend aanzien in de wereld, van haar grootheid in één woord, het is
geschreven, mijn stadgenooten mogen mij de opmerking ten goede houden, het ligt
wel voor een groot deel aan mijn overtuiging, dat zij precies op tijd gekomen is, die
verschijning, en dat van het stevig geworteld besef, zoo rustig geuit, waarvan ik
sprak, eenige versteviging en verlevendiging verwacht kan worden voor ons aller
welbewuste, maar toch waarlijk al te vagelijk bewuste, stedelijke fierheid. De houding
van een groot deel der Amsterdammers tegenover de zoogenaamde
Paleis-Raadhuis-kwestie heeft het bewezen, 'twordt tijd dat zich in den zoo algemeen
bekenden en zelfs wel eens lichtelijk geridiculiseerden trots der Amsterdammers op
hun stad wat meer ruggegraat ontwikkelt. Ik kan mij dat ridiculiseeren der
buitenstaanders nu eenigszins begrijpen. Een hoogmoed zonder eigenlijk begrip van
de zaak waarop men prat gaat, krijgt iets onnoozels, iets lachwekkends. Vraag eens
aan honderd Amsterdammers, waarom zij toch zoo gehecht zijn aan hun stad, zoo
trotsch op hun ‘éénig Amsterdam’. Merk dan eens op, hoevelen u antwoorden, dat
het ‘toch zoo'n gezellige stad’ is! En zoo móói ook, zeggen er vijfentwintig - de
overigen stemmen dat gaarne toe, maar zij praten ná, zij hebben feitelijk geen oog
voor de schoonheid hunner stad. Intusschen, maak u niet te gauw ongerust. Ook het
historisch aanzien, de eerbiedwekkendheid ook - de grootheid van Amsterdam, is
wel degelijk latent aanwezig in den bekenden trots der Amsterdammers. Zij zijn er
zich enkel niet voldoende meer van bewust. Waren zij dat, zij zouden immers al lang
- o, wat den vorm betreft zeer vriendelijk en eerbiedig verzócht, maar, door hun
aantal en de krachtige motiveering van hun verzoek, beslist geëischt hebben: de
teruggave van hun Raadhuis op den Dam, van dat schoonste monument en symbool
der eeuwig onuitroeibare grootheid en glorie hunner stad. De commissie, op last van
den Gemeenteraad benoemd tot onderzoek naar de vraag of het z.g. ‘Paleis’ op den
Dam opnieuw als Raadhuis dienst zou kunnen doen, heeft nu tot tweemaal toe, onder
breede en hoogst soliede motiveering, op die vraag een krachtig ja doen hooren. Ook
zijn er met dezelfde strekking stemmen opgegaan in de pers, sterke stemmen, driftige
stemmen, aandringende stemmen. Maar de groote meeting, belegd tot uiting van den
volkswensch, was te slecht bezocht en in plaats van de wilskrachtige en hartstochtelijk
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risch-aesthetische - redevoeringen uitgesproken. Terwijl die stemmen van de pers
ten slotte maar ‘professioneele’, máár schrijversstemmen waren. Geen enkel koopman
van Amsterdam, geen enkel gewoon burger, die luide en fier in het openbaar is komen
zeggen, dat Amsterdam zijn Raadhuis terug verlangde, dat een Paleis voor de
Koningin iets geheel anders is dan een Raadhuis, en dat men dus een Paleis voor de
Koningin behoorde te bouwen. En eindelijk, en vooral: zij bij wie men de grootste,
de geestdriftigste ingenomenheid met den wensch tot weder in glorie herstellen van
het oude Raadhuis onderstellen mocht, de leden van het Stadsbestuur zelven, zij
schreven, ten antwoord op het eerste rapport der door henzelven benoemde
onderzoekers, een soeperig lang, bijna onleesbaar, een hakkelig verlegenheidsstuk,
waarin het overtuigd en eenstemmig ‘ja’ der vijf Commissieleden ironisch
schouderschokkend belachen, de geheele beweging van ontwakend burgerlijk
zelfbewustzijn met hovelingscynisme genegeerd werd. Bij deze machtigste
stadgenooten, die toch ook misschien tegenover familie en kennissen uit ‘de provincie’
wel eens met zekere glimlachende eigendunkelijkheid over de ‘groote stad’ durven
spreken, geen spoor, ook niet van onbewust maar latent besef van hare wáre grootheid.
Het gemeentebestuur van Amsterdam.... ja maar, zijn het ook eigenlijk zélf wel
Amsterdammers?.... Is de burgemeester van Amsterdam zelf wel een
Amsterdammer?.... Stelt u voor, dat men zoo iets zou hebben gevraagd in de 17e of
18e eeuw!....
Ik zeg in de 17e of 18e eeuw. En misschien verwondert zich daarover deze of gene
van mijne lezers, immers vrij algemeen is nog de opvatting - niets zoo moeilijk uit
te roeien als zoo'n duizenden malen herhaalde dwaling! - dat de 18e eeuw zoowel
voor Holland in het algemeen als voor Amsterdam in het bizonder niets dan
achteruitgang heeft gebracht. Een bizondere verdienste van prof. Brugmans, acht ik
dat hij dat misverstand, althans voor ieder die zijn boek met aandacht las of lezen
zal, voor goed te niet deed. De hollandsche politiek, het hollandsche regeeringswezen
der 18e eeuw moge van huis uit verkeerd en meer en meer bedorven geweest zijn,
van groote economische achteruitgang was eenvoudig geen sprake - dié bracht eerst
de fransche tijd.
‘Het was tot voor kort de traditie’ - aldus de aanvang van het Vijfde Hoofdstuk
der ‘Opkomst en Bloei’ - ‘de achttiende eeuw met smaad en hoon te overstelpen als
de periode, waarin ons volk in zoo goed als ieder opzicht ziender oogen achteruitging,
verslapte, degenereerde. Een land van kwijnenden handel, van zoo goed als vernietigde
industrie, van onbeteekenende vrachtvaart, van militaire en daardoor politieke
machteloosheid, van steeds verslappende beschaving, een land, in het algemeen
hopeloos wegzinkende in den poel van stoffelijke en geestelijke onbeduidendheid dat was en is nog in veler oogen de Republiek in de achttiende eeuw. De invloed van
Potgieter ter eene, van Groen van Prinsterer ter andere zijde werkt nog steeds na.
‘Intusschen blijken de feiten meer en meer in strijd te zijn met deze voorstelling.
Het spreekt van zelf, dat men zich ook in dezen voor overdrijving heeft te hoeden.
Niemand verwachte, dat de Republiek in de achttiende eeuw de eerste
handelsmogendheid is gebleven, dat haar vlag alle andere in de schaduw laat, dat
haar vrachtvaart geheel Europa bedient, dat haar oorlogsvloot de Engelsche tot wijken
dwingt, dat haar politiek de weegschaal van het Europeesch evenwicht doet overslaan,
dat haar legers schitterende overwinningen behalen. Die tijd was voorbij,
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onherroepelijk voorbij. Maar het is aan den anderen kant onjuist de Republiek voor
te stellen als volstrekt machteloos en waardeloos, den economischen toestand als
hopeloos zwak, het geestelijk leven als hoogst onbeduidend. En vooral onderscheide
men ook hier. De achttiende
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eeuw moet niet als een geheel worden beschouwd. Reeds lang onderscheidde men
den Pruikentijd van den Patriottentijd. Welnu, den eerste ziet men het best als vervolg,
als naspel van de zeventiende eeuw, den laatste als voorspel vóór de negentiende
eeuw, onzen eigen tijd. In den Pruikentijd, de eerste helft der achttiende eeuw,
verzamelt de Republiek haar door de langdurige oorlogen van Willem III zwaar
geschokte krachten; zij neemt zich de rust die haar ten volle toekomt. En heeft zij
eenmaal door die rust nieuwe krachten gewonnen, dan heeft zij ook de capaciteit
verkregen om den nieuwen strijd te beginnen, thans niet meer voor haar
onafhankelijkheid, maar voor haar eigen geestelijke, maatschappelijke en staatkundige
vernieuwing. Die strijd wordt gestreden in den Patriottentijd; hij wordt voortgezet
in de Bataafsche Republiek en is gedeeltelijk eerst ten einde gebracht in de
negentiende eeuw. Zoo is de achttiende eeuw een periode van overgang, die aan den
eenen kant de Gouden Eeeuw afsluit, aan den anderen onzen eigen tijd voorbereidt’.
‘Onzen eigen tijd voorbereidt!’ Maar de leden van het Amsterdamsch
‘gemeentebestuur’, en vele moedelooze sceptici met hen, zijn misschien wel van
oordeel dat er niet veel voor te bereiden vial aan - onzen eigen tijd! Het is nu eenmaal
gewoonte geworden de 17e eeuw te glorifieeren en op de onze af te geven. Doch wie
daar ook reden toe moge hebben, zekere gemeentebesturen zeer zeker niet, wat de
‘gouden eeuw’ der hollandsche republiek zag andere gestalten dan de hunne op haar
machtsgestoelten. Leest nog even, hoe prof. Brugmans, een bladzij vroeger dan de
zooeven geciteerde, zijn hoofdstuk over de 17e eeuw besluit:

HET OUDE STADHUIS. PRENT VAN CLAAS JANSZ. VISSCHER.

‘Het zeventiende-eeuwsche Amsterdam spreekt nog het indrukwekkendst tot ons
in het Stadhuis. Het is het Regeeringspaleis, dat door zijn massalen bouw nog altijd
den indruk geeft van de maat der machtige, zelfbewuste regenten, die het voor zich
zelve hebben opgericht. Men speurt het overal; de mannen, die zulk een paleis
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stichtten, hadden een hooge opvatting niet alleen van hun macht en hun recht, maar
ook van hun roeping en hun plicht. Zij wisten, wat regeeren was en ook wat goed
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regeeren was. Maar zij lieten den burger niet toe tot het geheim hunner raadslagen;
hij had te vertrouwen, dat er goed voor hem werd gezorgd. Want die regeering stond
wel boven de burgerij, maar gelijk het hoofd boven het lichaam staat, door alle aderen
en vezelen met elkander verbonden. Regeering en burgerij vormden een organisch
geheel. En dat geheel vond weer zijn afschaduwing in het Stadhuis. In
Burgemeesterskamer kwam de burger niet; maar de geheele weelde van Burgerzaal
en galerijen, van Schepenkamer en Vierschaar stond altijd tot zijn beschikking. Daar
ontmoetten elkander regent en koopman, burgemeester en burger. Want het Stadhuis
was even goed een regentenburg als een volkspaleis. Sterker nog - de kern, het hart
van het Stadhuis was niet de Burgemeesterskamer, maar de Burgerzaal’.

DE DAM. SCHILDERIJ VAN GERRIT BERCKHEYDE. IN HET RIJKSMUSEUM TE AMSTERDAM.

Inderdaad, ik heb goede hoop dat dit uitstekende boek er toe zal bijdragen het
zelfbewustzijn der Amsterdammers te verhoogen (niet: aan te moedigen hun leege
bluf!) opdat zij de kracht in zich gevoelen te eischen wat hun goed recht is: teruggave
van het Raadhuis aan de Stad. Dat zij daartegenover hun bereidheid te betuigen
hebben meetewerken tot de stichting van een waardig verblijf in hare hoofdstad van
Nederlands Souvereine, spreekt van zelf. Dat het verrijze, in het rustigste en elegantste
gedeelte onzer stad, het Paleis, en dat het zij een echt vorstelijk huis, schoon en
heerlijk om te aanschouwen en van een weelderigen lusthof omringd. Dat het een
koningswoning zij en geen volkspaleis, zooals - naar Van Looy haar beschreef - die
‘steenheid’ op den Dam, die daar staat ‘barsch, éenkleurig en somber, als een reus
van ernst, als een stuk steen geworden zelfbewustheid en trots van rijzende kracht.’
H.R.
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C.L. Dake, Jozef Israëls. - C.L. G. Veldt, Amsterdam.
De dood van den grootmeester onzer schilderkunst, brengt ons als van zelf de talrijke
biografieën in gedachten die in den loop der tijden over hem verschenen zijn. Zoowel
min of meer uitvoerige tijdschriftartikelen, als pracht- en plaatwerken gaven een kijk
op zijn werk, deelden bijzonderheden mede uit zijn leven - brachten het publiek iets
nader tot Israëls' kunst. Somwijlen geschiedde dit door kernachtige, typeerende
woorden zooals o.a., om van de latere biografen te spreken, Jan Veth dit vermocht
in zijn groote Israëls-uitgaven, dan weer door overvloed van illustraties, die ons, zij
het dan ook van den uiterlijken kant, met Israëls werk vertrouwd maken.

JOZEF ISRAËLS. ‘NAAR HUIS’.

Al zijn wij ten volle overtuigd dat een autotypie slechts een zeer vage aanduiding
kan geven van een schilderij van Jozef Israëls, toch is deze reproductie-wijze een
onmisbaar hulpmiddel geworden in de kunstgeschiedenis, en zal zij ten slotte ondanks
hare tekortkomingen, uit den aard van haar procédé vertrouwbaarder zijn, dan de
houtgravure of steenteekening, vertrouwbaarder zelfs dan een photogravure, waar
de hand van den teekenaar, graveur, of retoucheur een persoonlijke opvatting toelaat.
Willen wij dan ook eenigermate een denkbeeld geven van het werk van dezen of
genen grooten kunstenaar en staan ons niet tal van foto's of lichtdrukken ten dienste,
dan zal een uitgave met vele goede autotypiën in deze een zeer bruikbaar hulpmiddel
blijken.
Zoo ook het plaatwerk bij den heer C.L.G. Veldt verschenen: Jozef Israëls door
Prof. C.L. Dake, dat een deel is eener serie-uitgave, waarin het werk van verschillende
kunstenaars, of kunstenaarsgroepen wordt afgebeeld en toegelicht. Zonder de
verschillende auteurs te kort te doen kunnen wij hier gerust aannemen, dat de
illustraties in deze uitgaven de hoofdzaak zijn en met den tekst zelden een critische
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studie bedoeld is, doch meer een populaire beschrijving van een kunstenaar en zijn
kunst.
Op die wijze heeft ongetwijfeld de heer Dake zijn taak opgevat. Gemakkelijk
causeerend zooals hij dat ook in het dagelijksch leven vermag, vertelt hij van Israëls'
jeugd en leertijd, van zijn studiejaren in Parijs, van zijn romantiek, van zijn
Zandvoortsche periode, het keerpunt in zijn kunst, kortom van alles wat na de vele
artikelen aan Jozef Israëls gewijd, niet nieuw meer is, doch in een uitgave als deze
niet mag ontbreken.
Niemand toch zal deze uitgave voor een studiewerk verslijten, zelfs niet voor een
boek dat in details, data van schilderijen bijv. etc. als nachschlage-arbeit gebruikt
zal worden. Het is een praatje voor de vele menschen, die wel eens gehoord hebben
van Jozef Israëls, den schilder van ‘Alleen op de wereld’, van ‘Een zoon uit het oude
volk’, of van ‘David en Saul’ en misschien ook van ‘Eva met de slang’, en zonder
dieper op de zaak in te willen gaan, wel
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iets meer willen weten van dien Jozef Israëls. Want het is waarlijk bedroevend hoe
weinig de menschen, niet alleen het volk (ja, wij zijn allen het volk, maar onder dien
term wordt toch een bepaalde categorie van menschen verstaan) doch ook meer
ontwikkelden, van de dingen van kunst en kunstnijverheid op de hoogte zijn. En ook
zij willen er wel eens iets van hooren en eens iets over lezen, maar er zich ernstig in
verdiepen, daarvoor hebben zij geen tijd, geen lust, hun hoofd staat er niet naar,
vervuld als het is van zaken doen.
Het is daarom dan ook, dat naar de geïllustreerde bladen, de geïllustreerde
tijdschriften, de rijk geïllustreerde uitgaven het eerst gegrepen wordt. De afbeeldingen
met een korte toelichting verklaren voor den haastigen lezer, wat anders vele
bladzijden tekst zouden moeten doen en.... hij is op de hoogte.

JOZEF ISRAËLS. ‘KRABBEL’.

De essentieele belangrijkheid, de kleur, de gevoeligheid van een schilderij van
Jozef Israëls, om bij ons onderwerp te blijven, zal een autotypie hem niet doen kennen,
misschien een toelichtende tekst ook niet, maar hij weet nu toch iets meer van dien
kunstenaar, zal met verbazing gemerkt hebben, dat een schilderij, waar hij wel eens
langs heeft geloopen als ‘Margaretha van Parma en Prins Willem’ ook van dienzelfden
meester is, en zal nu mogelijk in onze musea dwalend, de Israëlsen een beetje als
bekenden beschouwen. Zoo is er toch iets bereikt.
En wil men de zaak niet zoo serieus opnemen, niet het bereiken van eenig doel
verwachten met het schrijven of uitgeven van een boek, doch dat louter opvatten als
een middel tot ontspanning zonder meer, wel dan is haast geen betere ontspanning
denkbaar dan een boek met veel en goede reproducties. En die zijn er in deze
Israëls-uitgave een menigte, zoowel autotypiën in kleur gedrukt, als reproducties
naar krabbels, zoowel heliogravuren als driekleuren-drukken. Voor als nog kunnen
wij de drie-kleurendrukken naar schilderijen over het algemeen weinig geslaagd
vinden; zelden toch harmonieeren de kleur-filters, die bij de opnamen voor de lens
geplaatst worden, volkomen met de verf, waarmede men drukt, daargelaten nog dat
maar al te dikwijls die drie drukken over elkaar niet zuiver registeren.
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De reproducties der penteekeningen, een beetje grof somwijlen uit den aard der
zaak, zijn doorgaans het zuiverst, maar ook de andere cliché's in dit boek, die in
warme tint op mat kunstdruk-papier gedrukt zijn, geven, zoo goed dit met Israëls'
schilderijen (die nòch scherp van omtrekteekening, nòch sterk van kleurtegenstellingen
zijn) mogelijk is, een indruk van het geheel.
Van zijn vroegste schilderijen is weinig afgebeeld; alleen ‘Mijmering’ en ‘Adagio’;
het boek geeft ons dus, hoewel de tekst er heen wijst, weinig van Israëls' romantische
en historische periode, veel daarentegen uit zijn lateren Zandvoortschen en
Scheveningschen tijd, interieurs zoowel als enkele figuren. Nog even stipt de heer
Dake Israëls' portretten aan en geeft afbeeldingen van een zelfportret, en het
voortreffelijk in elkaar gesmeerde conterfeitsel van den ouden Veltman.
Zoo kan men zich dus eenigszins een voorstelling vormen van Israëls' oeuvre,
kennis maken met zijn werk op een gemakkelijke en aangename wijze, door deze
uitgave, die behoudens het minder mooi geruite Duitsche omslag er zoowel wat druk,
als papier, letter en cliché's betreft, goed verzorgd uitziet. Ik vermeld dit afzonderlijk
omdat naar verhouding van de uitvoering, de prijs van drie gulden vijf en twintig
waarlijk niet hoog is.
R.W.P. Jr.
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Tony Offermans.
Wanneer men vraagt aan hen, die Offermans gekend hebben, waarin de zeer bizondere
charme van zijn persoonlijkheid lag, dan noemen zij zijn onderhoudendheid het eerst
- en terecht.

Offermans, ‘l'enfant chérie van den Haagschen Kunstkring’, de graaggeziene gast,
de feestredenaar, die is het best bekend. Wanneer een man van zijn durf en aplomb,
zoo geestig en gevat, zoo veelzijdig begaafd: geboren artiest, musicus, acteur, er zich
toe zet, om anderen te amuseeren, dan is het resultaat ongewoon. Wie hem een jood
op de markt heeft hooren nadoen, een plattelandsch dominee of een actrice van de
oude school, wie hem een fragment uit de ‘Mei’ van Gorter of een college van Bolland
heeft hooren parodieeren, of bijwoonde, dat hij Adelin Fermin accompagneerde bij
een wilde chanson-improvisatie, die moet bewondering gevoeld hebben voor de
schitterende rijkheid van zijn talenten. En hij was gul en hartelijk en bij buien vroolijk
met de zorgelooze uitbundigheid van een jong student. Maar slechts de intimi wisten,
hoe die levendigheid en humor, die parelende conversatie een tweede natuur geworden
waren van een innig melancholieke en ernstig strevende menscheziel. Toen ik hem
leerde kennen was de vreugdige Haagsche periode afgesloten, maar de atmosfeer
van den grooten kunstenaarskring en de mondaine wereld bleef om hem tot het laatste.
Hij was een gentleman, altijd zorgvuldig gekleed, hoffelijk van manieren, beschaafd
van spraak, doch met een zekere zwierigheid in den opgedraaiden Rubbensknevel
en het kokette zakdoektipje; een figuur, die men zich denkt in een groot en stemmig
atelier met palmen en oostersche tapijten en zeldzame pullen op gebeeldhouwde,
oude kasten; of een choraal van César Franck, een sonate van Beethoven spelend op
een vleugel. Hij pronkte nooit met zijn relaties tot de gestorven grootmeesters van
zijn kunst onder wie hij was opgegroeid, maar in de avondgesprekken, als het zware
dagwerk geëindigd was en hij zijn pijpje c a p o r a l rookte, beroerde hij groote namen
met luchtigen toets en dat maakte zijn conversatie suggestief als van geen ander. Een
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geestige repartie van Jaap Maris, een rake kritiek van Israëls, een stelregel van Mauve,
een anecdote van Gabriël trokken langs in den ideeën-stoet en dan openden zich voor
den bewonderenden hoorder prospecten in een sfeer van artisticiteit en vlot, vreudig
leven,
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die voor immer gesloten is. Offermans leefde voor zijn kunst. Zeker was
arbeidzaamheid zijn typeerende karaktertrek. Met wat een toewijding en stoere
volharding werkte hij elk doek af; hoe zocht en verbeterde hij rusteloos, tot coloriet
en compositie hem volkomen voldeden! Hij was een mán en al zijn uitingen waren
vol kracht, hetzij hij bezig was in zijn atelier, of een opvatting verdedigde, of zich
tegen aanmatiging verzette. Niemand kon heftiger te velde trekken tegen indolentie
en wankelmoedigheid, niemand haatte dilettantisme en aanstellerij meer dan hij.
Veel was hem dan ook een gruwel in onze moderne cultuur, maar voor de ernstigen,
ook onder de jongeren had hij steeds een woord van aanmoediging of een raadgeving
en velen zullen hem in vriendschap blijven gedenken.
FRITS HOPMAN.

Werk van Walchersche schilders te Domburg.
Men kan nu welhaast geen schilderijententoonstelling meer bezoeken, waarop men
niet eenige uiting treft van die beweging, die ‘rinascimento’ onzer schilderkunst, die
den laatsten tijd herhaaldelijk het ‘alarm’ deed blazen in de kampen van mee- en
tegenstanders.
Toch dient men per slot te erkennen - nu ook weer na het zien van deze overigens
weinig omvangrijke, weinig bepaald nieuwsbiedende expositie - dat het er gestadig
dóórwerkt en gist in de geesten onzer schilders en dat het blijkbaar niet zoo maar 'n
aardigheidje, een modegril betreft, waarmee deze jongeren zich zoo hardnekkig
blijven bezighouden.
Al wat op deze ‘expositie van Walchersche schilders’ getuigt van ernst, van
zelfstandig, studieus werken, van noesten, liefdevollen arbeid, gaat in de richting,
die ik maar kortweg als ‘de nieuwe’ zal duiden.
Vier schilders zijn hier waarvan de namen dienen genoemd: J a n To o r o p , P i e t
M o n d r i a a n mej. C. To o r o p en ik noem er bij J a n H e y s e .
Deze schilders zou men kunnen zeggen te behooren tot de Cézanne-generatie bij
wie, in een tijd, dat een voluit groote kunst, eene kunst van monumentaal verband hoezeer begeerd in veler harten - niet mogelijk is, in een tijd, dat de wanden nog
zwijgen moeten, toch het behoef groeide om binnen de beperkende omranding der
schilderij-lijst wet en regel te vinden voor een dekoratief evenwicht. Bij zulke
schilders zijn drang en doel te composeeren één met het zien en schilderen.
En hierin acht ik den steutel gegeven tot het zien en waardeeren van Jan Toorop's
‘Maaier’, van zijn ‘Veere’ (No. 52), waarin hij voortwerkt in de richting die wij
kennen uit het veelbesproken portret in het Stedelijk Museum te Amsterdam. Alleen
zou ik zeggen, dat hier nog meer gestreefd werd naar vereenvoudiging van de kleur
tot groote, strak-belijnde vakken. Maar het meest vraagt hij de aandacht met zijn
penetrante studiën van Apostelfiguren, bestemd voor fresco's in de St. Antoniuskerk
te Zürich. In deze ontzaglijk-sterke krijtteekeningen openbaart zich wel Toorops
meesteigene kracht. Fascineerend werkt die St. Paulus predikend voor de Grieken.
Dat is inderdaad de vurige heldenziel, die brandt met nauw-betoomden hartstocht in
de felle oogen. Andreas en Jacobus aan het heilig Avondmaal zijn prachtig van naïve
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vroomheid en betrouwen. En hoe architectonisch, met wat klaar begrip van bouw
zijn die koppen in elkaar gezet, vast en strak! Waarachtig monumentale teekeningen.
Maar weinigen slechts is het in dezen onzen tijd vergund fresco's te schilderen en
wie diep in zich - toch óók weer als recht kind van z'n tijd - het begeeren voelt naar
de harmonie der kunst-van-verband, zoekt ze - als Piet Mondriaan in zijn ‘Zeeuwschen
kerktoren’ (42), in zijn ‘Bloemen’ (44), zooals Mej. Ch. Toorop in haar ‘kerk te
Domburg’ (60) in haar ‘portretje’, (63) dat
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van een jong, maar beslist talent getuigt - binnen den schilderijvorm.

JAN TOOROP. STUDIE VOOR DEN APOSTEL ST. PAULUS, PREDIKEND VOOR DE GRIEKEN.

Opmerkelijk, maar te begrijpen tevens, is in dit werk het opleven van het religieuze
sentiment. Onder Religie dan te verstaan, zooals Carlyle het noemde: de wijze waarop
de mensch zich in betrekking gevoelt tot het Heelal. Dit sentiment lijkt mij wel een
der grondslag-vormende elementen voor een nieuwe monumentale kunst, zooals
deze eens weer zal uitgroeien. Is dit gevoelen niet een der grootste bekoringen van
een werk als Mondriaan's toren? Wat het werk der overige exposanten hier betreft:
Mej. Jacoba van Heemskerk, hoezeer ook nieuw doend heeft mij te veel zwaks, te
weinig eigens en echts vooral, om haar te waardeeren naast de genoemden. Jan Heyse
is toch eigenlijk wel dekadent in z'n preraffaëlistische verfijning, maar de teekening
van het stadhuis te Veere is met liefde, strengheid en goed begrip gedaan. Het
‘Arnemuidsch meisje’ gaf me even een ontroering als een Madonna der Florentijnsche
vroeg-renaissance. H a r t N i b b r i g geeft zijn bekende pointillé-landschappen.
Meestentijds aangenaam werk, met dikwijls iets fijns. Maar per slot biedt hij, die
overigens frischheid en verruiming bracht, in een periode van àl meer benauwenis
en sleur, alleen in den kop van den Ouden Zeeuw (24) iets meer dan de oppervlakkige
charme der salonfähige schilderij.
FRANS VERMEULEN.
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Hart Nibbrig, H.J. Wolter, S.C. Bosch Reitz en S. Moulijn in het Stedelijk
Museum te Amsterdam.
Het stedelijk museum verleent thans gastvrijheid aan een viertal kunstenaars, van
wie zeker Bosch Reitz wel de meest opmerkelijke is,
Deze geeft ons hier uitsluitend gezichten van de villa Torlonia bij Rome, en wel
in het bijzonder nog van den grooten vijver met de balustrade er om heen.
In verschillende jaargetijden, onder verschillende weersgesteldheden, op
verschillende uren van den dag heeft hij haar bespied, en juist die onderscheiden
effecten, met de weerspiegelingen in het water, heeft hij willen weergeven, en, laat
ons dit vooraf zeggen, Bosch Reitz is daar dikwijls uitstekend in geslaagd.
Hij weet ons onder de bekoring te brengen van dezen féerieken tuin met zijn
terrassen en waterbassins door steenen balustraden omsloten. Op voortreffelijke
wijze schildert hij het steenen hekwerk en de weerspiegeling in den vijver; hierom
en om het afteekenen der collonades tegen de zware boomengroepen is het hem
trouwens te doen. Wij zien het zelfs aan zijn wijze van werken. Strakker en meer
decoratief schildert hij zijn boomenloof, als om een rustige entourage te hebben voor
wat hem het eigenlijke sujet van zijn schilderij is.
Moeten wij enkele schilderijen noemen het zouden zijn (No. 6) een beneden vijver,
die zoo mooi door warmte van kleur de morgenzon in het vroege voorjaar uitdrukt,
of de groote vijver (No. 9) waar in den rustigen, vroegen morgen, bij stil weer de
balustrade zoo helder in terugkaatst, of die facade-nis in den morgenzon, en die beide
fonteintjes, zoo fijn en voornaam.
Het was een verheugenis, van Bosch Reitz, den zeldzamen gast op onze exposities,
nu eens in een uitgebreide tentoonstelling het latere werk te kunnen toetsen aan dat
wat wij in onze herinnering hadden.
Hart Nibbrig's inzending is vooral interressant omdat hij ons als het ware een
overzicht van zijn werk geeft. Wij zien hier als met jaren aangeduid zijn
ontwikkelingsgang, zijn komende liefde voor de zonnige wereld. Hierin is hij dan
ook het best en het sterkst; als hij de zon laat branden en stoven over de velden, als
hij de broeiende atmosfeer in de Algiersche straten ons suggereert. Zijn ‘Buurjongen’,
zijn ‘Straat in Constantine’, hoe tintelt het daar van de warmte. Als een oude bekende
zagen wij hier zijn groote schilderij ‘Weelde’ terug, dat voor ons nog niets van zijn
bekoring verloren heeft, en dus hoewel reeds minstens tien jaar geleden gemaakt,
een van de schilderijen is, waarin zijn wijze van werken ons absoluut niet afleid van
den totaalindruk, die hij heeft willen weergeven.
Wolter, wiens schilderijen wij onder meer ook van een tentoonstelling bij Van
Gogh kenden, en wiens forsche, rake pastels ons vooral in aangename herinnering
zijn gebleven, heeft hier zeer verschillend werk. Wij lezen West-Lyn, Lynmouth,
Devon, Polperro, streken, die een zoo andere atmosfeer hebben dan ons land, en waar
ik mij kan voorstellen dat een schilder zich niet dra thuis gevoelt. Het best op dreef
lijkt mij Wolter dan ook in schilderijen als zijn ‘Rijn en de Betuwe’, zijn ‘Gezicht
op de brug bij Zierikzee’. Bijzonder fijn van kleur zijn mede zíjn ‘Huisjes te Laren’
en ‘Sneeuw te Laren’. Frisch en stevig, solide geschilderd is ook zijn ‘Watermolen
aan den Dommel’ en zijn ‘Avond te Zierikzee’, met die rooden glans der ondergaande
zon.
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Moulijn is met zijn schilderijen minder zich-zelf dan met zijn litho's. 't Kan zijn
dat hij in het métier van steenteekenen zich juister weet uit te drukken, dat zijn
romantische zienswijze beter aansluit bij de teere krijtlijnen en tinten, dan bij de meer
moeizame verftechniek. Toch zijn enkele schilderijtjes, als ‘Boschidylle’, ‘Landschap
met geiten’, ‘Verlaten steengroeve’ wel fijn en beschaafd.
R.W.P. Jr.
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‘DE WEDUWE’ NAAR DE SCHILDERIJ VAN HENRI LUYTEN
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Hendrik Luyten, door Pol de Mont.
Het kataloog van de verzameling schilderijen van hedendaagsche meesters, welke
ongeveer de kleine, en zeker niet beste helft uitmaakt van het Koninklijk Muzeum
van Schoone Kunsten te Antwerpen, vermeldt, onder nr. 1275 een vrij groot doek,
h. 1.90, br. 2.46 M., dat voor de ontwikkeling van Luyten's talent een zeer bizonder
belang oplevert.

HENDRIK LUYTEN (ZELFPORTRET).

Dit doek, getiteld ‘Een Zitting in den Kunstkring A l s i k k a n ,’ en gejaarmerkt
1886, vertoont ons, in één groep vereenigd, de leden van de een drie, vier jaar vroeger
tot stand gekomen vereeniging van jongeren, welke tot nu toe nog voortbestaat en
waarvan nagenoeg al diegenen een korteren of langeren tijd hebben deel gemaakt,
die aan de nieuwe beweging van 1882 tot heden hebben meegedaan. De leden zijn,
staande of zittende, vergaderd om een tafel, achter dewelke, in 't midden ongeveer,
de voorzitter, Jan Rosier, met links den sekretaris, en rechts den landschapschilder
Rul, zwijgend, ernstig, gezeten is. Een vrij heftig debat schijnt ontstaan, waarin,
buiten Rul, vooral nog twee andere leden, Leo Brunin en Henry van de Velde
gewikkeld zijn. De anderen, waaronder Karel Mertens, Chappel, en, geheel achteraan,
bovenhoek links, Luyten zelf, luisteren, de een met meer, de andere met minder ernst,
of praten, blijkbaar onverschillig voor de discussie, met elkaar.
De groepeering laat wel iets te wenschen: al is de lap alles behalve klein, toch
staan de personages wat al te dicht op elkaar, zitten zij wat ‘vernepen’ in het kader.
De behandeling van de figuren op zich zelf is echter interessant. Met breeden blik
zag, met niet minder breeden borstelstreek penseelde de jonge schilder zijn
personages; voorgelicht door maandenlangen omgang met hen, zoowel in zijn
werkplaats als in de vergaderingen van den kring, wist hij niet alleen de meeste
stoffelijk juist te treffen, maar ten minste de voornaamste ook geestelik goed te
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typeren: de groote, van toen af al een beetje professorale waardigheid en bedaardheid
van den in een deftigen gekleeden jas voorzittenden Rosier, de vriendelijke gulheid
van Rul, de driftige heftigheid van Brunin, de scherpe, een beetje bijtende
debaters-koppigheid van van de Velde, de uilespiegelachte geestigheid van Posper
de Wit, de onverschilligheid zelfs van enkele anderen.
De kleur, wel een beetje mat, wat ondoor-

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 21

322
schijnend zooals bij de meeste modernen, is kloek zonder veel fijnheid, warm zonder
veel gesmoltenheid. Er is gestreefd naar waarheid, niet naar fijnheid; de tonen zijn
rondweg naast elkaar gezet en niet door teedere overgangsschakeeringen verbonden.
Luyten stond in zijn zeven en twintigste levensjaar, toen hij dit waagstuk aandurfde.
Wat hem, buiten zijn zucht naar krachtigen eenvoud en eenvoudige waarheid het
meest bekommerde, was - het is duidelijk - het zetten van al die mannen in den juisten
lichtval, de meest ware atmosfeer.
Hierin nu ligt, voor ons, de juiste waarde van deze groep: met één keer, als 't ware
in één geut, geeft de jonge kunstenaar in dit ééne stuk al een voorsmaak -, bijna als
een symbolum van al zijn later werk; al de eigenaardigheden, van welk allooi ook,
die wij in ‘Een Zitting van A l s i k k a n ’, bemerken, wij vonden ze sindsdien,
gerijpt, verfijnd, versterkt of getemperd, verbreed of gematigd, terug niet alleen in
de heele en lange reeks portretten, die wij van hem kennen, maar ook in zijn
landschappen, boschgezichten, zeetjes, binnenhuizen, toonelen uit het volksleven.
***
Ik zal me wel niet zeer vergissen, wanneer ik stouten durf en hartstochtelijke kracht
de twee voornaamste inwendige eigenschappen noem van den kunstenaar Luyten.
Deze d u r f , dien men in Holland wel eens voor overschatting van eigen kunnen
heeft gehouden, en dien Luyten, zelf klein van gestalte doch sterk en lenig gespierd,
opvallend gemeen heeft met meer andere ‘kleine mannetjes’, die ook groote w i l l e r s
e n k u n n e r s waren, - als Rubens, Israëls, Verlat, - deze durf dreef er Luyten toe,
zich, nauwelijks drie jaar later te wagen aan een onderwerp, dat, rond dien zelfden
tijd, in Frankrijk en in Duitschland ook meer dan één anderen aanlokte, en dat dan
ook nadien een zoo overwegende plaats heeft ingenomen in de maatschappelijke
beweging van 1880 tot 1911, met name - een groote werkstaking.
In 1889 ontwierp de pas negen en twintigjarige een triptiek van reusachtige
afmetingen dat, naar mijn bescheiden meening, nooit in het buitenland die mate van
waardeering heeft gevonden, welke het verdient. Welk een ongehoorde somme van
voorstudie en arbeid ‘d e We r k s t a k i n g i n h e t Wa l e n l a n d ’
vertegenwoordigt, kan alleen diegene zich voorstellen, die, zooals met mij het geval
was, de onderscheiden deelen van dit episch gewrocht van dag tot dag zag voltooien.
Ik heb de tientallen van afzonderlijke studies en schetsen gezien, door den jongen
durver ginds ver, in het C e n t r e n o i r , in het kolenbekken van Charleroi, naar 't
leven gemaakt; ik heb gezien, hoe een in de teekening geheel affe, reeds deels
gekleurde eerste behandeling van het hoofdtooneel, ‘d e r e v o l u t i o n n a i r e
v e r g a d e r i n g v a n d e s t a k e r s ,’ als te theatraal, te deklamatorisch, te zeer
een illustratie voor Zola's ook door den schilder gretig verslonden G e r m i n a l ,
zonder komplimenten werd uitgewischt....
Ik ben het nooit geheel eens geweest met Luyten over de wenschelijkheid, om het
groote machtige middenstuk, ‘de Stakersmeeting’, rechts en links te flankeeren met
twee andere toonelen, welke als bestemd schijnen om.... het verhaal van een zedeles
te voorzien, namelijk: een lange rij lijken, in den akeligen gloed van brandende
fabrieken, bewaakt door wat soldaten, en, in een naren, huiverigen avond door de
straten schooiend, de stakersweduwe met twee bloedjes van kinderen....
Het is mij steeds voorgekomen, dat het middenstuk, op zich zelf, - afgezonderd
van de luiken, al zijn deze, elk à part genomen, ook niet min, - heel wat meer aangrijpt.
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In deze gedachte versterkte mij, zoo vaak ik het gezien heb, de beschouwing van
Roll's ‘G r è v e ’...., een werk, dat wel eenigen misschien, in het opzicht van de enkele
kleurbehandeling en de atmosfeer, boven dat van Luyten kunnen verkiezen, maar
dat zonder twijfel achterstaat bij dit laatste in het drievoudig opzicht van samenstel-
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ling, levenswaarheid en dramatische kracht.
Men moet terugkeeren tot den heroïeken tijd van de Vlaamsche Romantiek, tot
Gallait, Wappers, de Keyser, waarmee d i t werk overigens niets anders gemeen
heeft, - om stukken te vinden van zulk een bravour, beweging, stoutheid. Rond een
langen, lagen houten disch, zeker wel in een herbergzaal, zitten of verdringen zich
staande, mannen en vrouwen van elken leeftijd, stakende werklieden, waarvan vele,
die zoo even aan een straatbetooging hebben deelgenomen, nu schreeuwend, met
opgehouden kartels, waarop ‘D u P a i n , D u P a i n ’, met roode vlaggen, dreigend,
tierend, om wraak roepend, binnen stroomen. Een doodgeschoten staker wordt, op
den voorgrond, door een man en een meisje neergelegd. Een in al zijn ledematen van
woede trillende kerel staat met één voet op den stoel, met den anderen op de tafel,
en spoort tot wraakneming aan.... Van alle kanten gaan de handen omhoog; de monden
roepen, gillen, vloeken.. En w e r k e l i j k lost zich al die hartstocht, als in een
verschrikkelijk slotakkoord, op, in dezen wil, die uit het geheele woelig-rumoerig
tooneel als opbruist: ‘Vengeons nos frères’...
De figuren bewegen, leven, tot zelfs de minste; geen zuivere figuranten onder hen:
allen zijn ze er bij, doen ze mee! De koppen zijn, in hun rijke verscheidenheid, naar
kunne, ouderdom, geaardheid, voortreffelijk gekarakteriseerd, de houdingen natuurlijk;
de gebaren zijn nerveus, krachtig, verschrikkelijk.... Men zou er van zeggen willen
wat een Engelsman zei van de woorden van een schrijver: ‘er zou bloed uitspuiten,
moest gij ze opensnijden....’

DE VERGADERING VAN DE STAKERS.

Juist hierin, - laat ik, alles in één woord samenvattend, zeggen: in deze drastige
dramatiek ligt de superioriteit van Luyten's Werkstaking boven elke andere, mij
bekende....
En het spijt mij werkelijk, dat een in zoo menige tentoonstelling zeer opgemerkte,
zoo ver boven 't alledaagsche verheven gewrocht, niet al lang voor het Antwerpsch
muzeum werd aangekocht.
Des te meer nog, omdat in latere jaren de
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SLACHTOFFERS DER ZEE.

kunstenaar geen onderwerpen van zulk een emotionele kracht meer heeft behandeld....
Wat hij - na 1890 - aan het volksleven ontleende, waren veel meer toonelen van
vreedzamen arbeid, van stille melancholie, van huiselijk leed. Nettenboetsters,
aardappels rooiende vrouwen, meisjes, in volle Junizon, pas gevormden baksteen te
drogen leggend, een zeevisschersfamilie rond avond- of middagdisch, een boerenmeid
melkend in den heeten middag haar koe in de van zon verschroeide wei, enz..
En nu is het wel eigenaardig, bij dezen ‘krachtmensch’, die Luyten is, in ééns,
onverwacht, iets te vinden van de teergevoeligheid, van de ‘Weltschmerz’ van....
Jozef Israëls. Nog wel andere van zijn binnenhuizen dan het sedert 1898 ook in 't
Antwerpsch muzeum geplaatste K i n d e r e n d e r Z e e , voltooid in 't zelfde jaar,
kunnen dit bewijzen. Ik herinner mij in 's meesters werkplaats gezien en bewonderd
te hebben een niet groot doek, voorstellend een oude vrouw, liggend, voorover
gebogen, den rug ons toegekeerd, over een ledig bed.... In haar zwarten kapmantel
nog, amper van de begrafenis van zoon of man terug, weenend.... Geen aangezicht
te zien, geen hand.... alleen die gekromde rug, dat ommanteld hoofd op dat bed....,
maar van wezenlijk intense uitdrukking, van innig doorvoelde smart.
Met en naast dien durf en die kracht, verheft Luyten ver boven den grooten hoop
van zijn vakgenooten zijn veelzijdigheid en zijn vruchtbaarheid....
Van 1886 tot nu voltooide hij een haast ontelbaar aantal natuurgezichten, welke
hem, wat al te eenzijdige voorstanders van deze of die richting of manier er mogen
w i l l e n op afdingen, voorzeker recht geven op een eervolle plaats in de rij van onze
betere en beste landschapschilders: Baertsoen, Claus, Buysse, Hens, Heymans,
Courtens en andere.
Maakt zijn kunst aanspraak noch op de
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diepe emotieviteit van Baertsoen, noch op de ver gedreven licht-vertederingen van
Claus en Buysse, noch op de subtiele mijmerpoëzie van Heymans, - feitelijk is zij
veel meer verwant met die van Courtens en Hens en wel een beetje soms met die
van Willem Maris ook, - mij was zij te allen tijde reeds dáárom lief, omdat zij namaak
noch herhaling is, omdat zij in allen deele, de ongezochte, van zelfgekomen
uitdrukking is van Luyten's eigen geaardheid.
Overigens heeft ook Luyten, - is hij er al niet geheel in opgegaan - de geheele
evolutie van het openlucht - en licht-schilderen doorleefd en meegemaakt.
Zoo kon ik in 1890, in D e V l a a m s (c h )e S c h o o l , schrijven:
‘Een laatste wijziging onderging in 1889 zijn werkwijze: bleek nog zooeven, bleek
op het witte af, krijgt zijn koloriet, ofschoon volop nu rekening houdende met de
inwerking des lichts, zijn vroegere warmte en diepte als met woeker terug; breed en
grootsch als altijd, ontdoet zijn behandeling zich te goeder stonde van het eenigszins
vlakke en eentonige, dat ik straks betreurde; teekening en koloriet, zij zijn niet langer
twee als afzonderlijk optredende elementen in zijn verwezenlijkingen van het schoone,
zij smelten op de innigste wijze in elkander; beter en juister gezegd, uit het eigen
spel der kleuren lost zich van nu af het lijnenbeeld van het gemaalde voorwerp op,
zonder dat het noodig geweest schijne, er de omtrekken op voorhand van te bepalen.
Daardoor zelf verkrijgen juist deze omtrekken dat onnoembare “ik-en-weet-niet-wat”,
hetwelk de schilders, in hun eigenaardig stielbargoensch, met den naam van
“wemelen” aanduiden, en waaraan ik, om ook eens een woordje te wagen, de
benaming “lijntrilling” zoude willen geven’.
***
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Ik noemde daar zo even Courtens, voor wien Luyten een haast onbegrensde vereering
en liefde koestert. Deze bewondering is des te gemakkelijker te begrijpen, omdat zij
niet alleen uitgaat van een zeer groote waardeering van 's mans werken, maar tevens
wordt gesterkt door een wezenlijke verwantschap tusschen temperament en aanleg
van beide kunstenaars. Wat Luyten, buiten de wel minder op virtuositeit aangelegde,
toch steeds zeer stoute en breede penseling, met Courtens vooral gemeen heeft, dat
is het verbazend gemak, de ongemeene spontaneïteit, waarmee hij elk hem maar
eenigszins aantrekkend m o m e n t , elke nog zoo vlug voorbijgaande veropenbaring
van het natuurschoon weet waar te nemen en vast te houden.
Deze eigenschap is bij Luyten zoozeer iets aangeborens, dat zij reeds in heel veel
van zijn vroegste werken, - namelijk in zulke, die vóór 1890 voltooid werden,
overweldigend op den voorgrond trad.
Ik herinner mij nog duidelijk een aantal landschappen uit dien nu al ver achter ons
liggenden tijd, waaraan, ondanks zekere ruwen hardheid soms in het koloriet, die
open, levendige kijk op de dingen, dat innige natuurgevoel als het ware een lyrische
vlucht, een muzikalen toonaard verleenen.
Naar aanleiding van een zeer gewichtige tentoonstelling, waarin de jonge schilder
in 1890 als een overzicht gunde van zijn heelen kunstarbeid van 1889 af, vatte ik in
D e V l a a m s (c h )e S c h o o l als volgt de indrukken samen, die enkele van zijn
toen rijpste dingen op mij hadden gemaakt.
‘N a a r d e We i d e en H e r f s t i n h e t B o s c h zijn, onder meer andere, twee
allervoortreffelijkste landschappen. Het laatste is noch min noch meer dan een
meesterstuk. Hier vooral verrast en treft ons het hoogst muzikale van Luyten's
kleurenvertolking. Geen spoor van vlakke, bij heele stroken of partijen aangebrachte
kleur. Een symfonie, waarin elk tintje, hoe schaarsch ook, zijn eigen nootje vermag
te doen hooren, zonder dat het geheele daarom in de verste verte gelijkt op een
schetterend charivari. Hoe bescheiden neuren, boven den meer stemmigen grondtoon
van dat water daar beneden, de weinige nog groen gebleven loovers hun klacht,....
de klacht van het naderend einde, van den dood in het kille water of in de drassige
wei,.... terwijl het stouter zingend ros en rood daartusschen joelen met de spottende
tonen der klarinet, en het alles overstromend geel, bewust van zijn eerlangen triomf,
het onbeschaamd uitschatert als met trompetgeschal’.
En wat verder, in het zelfde opstel:
‘H e r f s t is nog schooner. Een gedicht met kleuren, een vizioen van de
werkelijkheid, dat den indruk geeft van een ongemeen saprijke, in onbesnoeide
weelde opwoekerende natuur, gedoopt in een alles omvademenden lichtglans, en
omgevend een recht opstaand meisje, half vóórlichtend in de vlakke zon, half nog
wegdonzend in een stoutvallende slagschaduw, houdend aan haar arm een korfje
lachende vruchten, lachend zij zelf, lustig en schalks, de wereld en den toeschouwer
toe’.
Uit die zelfde jaren herinner ik mij een doek in breed-formaat, K o e i e n i n d e
We i d e , dat, over Courtens heen, Luyten's kunst in vrij nauw verband brengt met
die van Willem Maris. Een impressie van zulke ongemeene levendigheid en kracht,
dat ik, na zoovele jaren, het stuk nog zonder eenige inspanning in mijn geheugen zie
opglanzen. Buitengewoon breed, breed tot schetsachtigheid toe, de ver-strekkende,
hier en daar door glimmende plassen geneschte en met lisch begroeide polderwei;
geen spoor van angstvallige penseeling, zich vermeiende in uitpierende weergave
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van kleinigheden; een overzien en in zich opnemen, met één blik, van het geheel, en
een uitbeelden daarvan bij middel van ras uitgehaalde, van links naar rechts gerichte
borstelstreken; het lisch, op den voorgrond, zoo maar met hartstochtelijken,
weerlichtsnellen zet na zet en veeg na veeg, rits-rats, op het doek getooverd..; en dan,
in het midden, gebaad in de koelvochte atmosfeer van de polderwei, besche-
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merd en omwemeld door een geheele symfonie van roos en geel en rood en mauve,
twee tegen den komenden avond loeiende koeien.
***

AARDAPPELS ROOIEN.

Wanneer ik nu Luyten's natuurgezichten van na 1890 met die vroegere vergelijk,
kan ik daarin bezwaarlijk een nog verbreede kleurbehandeling, maar veel meer een
- overigens zeer welkome - verfijning, en, bij dezelfde stoutheid, ook een dieper
doordringen in het hart van het onderwerp vaststellen.
In dit tweevoudig opzicht overtreft dan ook de Luyten van heden dien van
1885-1890. Bij de geweldige kracht van vroeger voegt zich nu iets als vertedering;
waar toen uitsluitend of althans hoofdzakelijk alles werd aangelegd op het uitspreken
van een enkelen machtigen geheel-indruk, samengevat als 't ware in een enkel breed
largo-akkoord, daar lost zich nu, uit dit daarom geenszins verzwakt ensemble, allerlei
nuanceering op, zooals een samenspel van vele instrumenten draagt, volledigt en
verklaart een machtig aanzwellende melodie.
En niet alleen de uitdrukking, ook de opvatting onderging, gedurende deze zelfde
jaren, een merkbare wijziging. Zonder den ouden drang naar tooneelen van forsche
kracht te kunnen verdringen, werd over onzen kunstenaar, meer dan voorheen, veel
meer zelfs, vaardig de zin voor het dichterlijke, meer bepaald het idyllische. Waar
hij vroeger zich bij voorkeur vermeide in 't gezelschap van hard-slavende,
woest-krakeelende, hartstochtelijk vechtende menschen, ging hij nu opzoeken de in
stillen arbeid, zwijgend, gelaten bezige nettenboetsters, de boerendeerne melkend
haar koetje in den schaduwrijken boomgaard, de koewachtster gaande achter haar
geeuwend-herkauwelende koeien naar huis door de mistige avondwei.
Het zou mij veel te ver leiden, wilde ik hier al de land-, bosch- en zeegezichten
opsommen, welke in deze nieuwe periode voltooid werden. Hoogstens van een
tweetal, gekozen onder de voortreffelijkste, wil ik spreken.
Av o n d g e l u i d e n : de polder, in den getemperden goudglans van den
zomer-val-avond, strekkend heel, heel wijd uit tot den in zacht neveligen dommel
zich hullenden gezichteinder, waarvan de effen lijn alleen wordt gebroken door een
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rijtje boomen. Een drom koeien, wit-gevlekte, bruine, zwarte, gaan, slingerstaartend
en geeuwelend, met half logge, half lenige pootbeweging, door de wei; achter hen
aan, den gaffelstok over haar schouder, met rood trekmutsje, en over den hals een
verweerd manteltje, op klompen het boeremeisje, een mooie, bijna zwierige silhoeët,
gedeeltelijk uitkomend op de vreedzame, bijna effen lucht, gevlekt door een vlucht
zwarte vogelen.
N a R e g e n : een landweg, doorgroefd met diepe wagensporen, uitbreedend, van
achter- naar voorplan toe, langs een paar vervallen boerenhutten met strooien daken..
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In al de voren staat, wit-blekkend, het water van den pas geëindigden
laat-zomerregen.... De geheele lucht, nog zwanger van buien, grijs en dreigend, zwaar
en drukkend. Op den weg een karretje, waarop een boertje, in een grauwen zak
gehuld, zijn trekpaard ment.
Overigens was het in dezen zelfden tijd, dat Luyten voltooide een van de, althans
in het opzicht van de behandeling, kranigste vrijlicht-schilderijen, welk hier te lande
ooit gezien werden. Ik bedoel zijn M e l k s t e r , een stuk, waarvan ik geneigd zou
zijn de verhoudingen van het onderwerp te groot te vinden, was het niet dat het, met
zijn ééne menschenfiguur en het koetje, zoo volkomen gevuld is. Middag is 't, in
Augustus; de zon schroeit aan den onbewolkten hemel; 't is bladstil in de boomen,
welke een klein lapje schaduw afwerpen over de wei, vrij ver van waar de meid aan
't melken is. Het gras, rond haar, ziet droog en geel van louter zonnehette; 't is of het
door het verterend zonnevuur verzengd, verbrand is. En het licht van de heetste
dagstonde gloeit en glinstert, spat en spettert, kraakt en kettert overal, overal, in het
wegkwijnend gras, in de takken van 't geboomte, op den rug en den snoet van de
koe.
Een tegenhanger van Courtens' beroemde K o e m e l k s t e r s in 't Muzeum van
hedendaagsche kunst te Brussel; - onderwerp, insceneering, grootte bijna de zelfde
- doch, wat bij den anderen meester zijn bekoring ontleent aan een koeler, stemmiger,
ik zou zeggen kalmer koloriet, wordt bij den jongere een orgie van enkel licht en
laaie, een wezenlijke sabbath van schaterende en schetterende muziek.
***
Onvolledig zou het beeld zijn, dat ik van Luyten's kunst poog te geven, indien ik,
na den schilder van tooneelen uit het volksleven, van zee- en landschappen, niet ook
nog den portretschilder waardeerde.
Ik zeg al dadelijk en met opzet: w a a r d e e r e n ! Want, in alle oprechtheid stel ik
mij zelf de vraag, welk verzuim wel het schuldigst zou wezen, ofwel te zwijgen over
Luyten's natuur-vertolkingen en arbeids- en
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stakingstonelen, ofwel niet eens te reppen van zijn beeltenissen.
Ik beschouw Luyten als een van de vijf of zes goede portretschilders van de
hedendaagsche Vlaamsche school, daarin medetellende niet alleen Karel Mertens,
Graaf Delalaing, Delahoese, maar zelfs den nog niet zoo lang geleden gestorven
Iisdoor Verheyden, die, evenals Luyten, ter zelfder tijd een uitstekend
landschapschilder was.
Ik geloof, dat het een zeer belangrijke kunstgebeurtenis zou zijn, indien Luyten
er zich eens liet voor vinden, een vijf en twintig van zijn konterfeitsels zoo van vóór
als van na '90 ten toon te stellen. Uit die tentoonstelling zou blijken, hoe, van eerst
af, één en de zelfde opvatting van de portretteerkunst Luyten vóór den geest zweefde.
Blijkbaar voorgelicht door een zeer groote bewondering voor Frans Hals in zijn
tweede manier, legde de jonge kunstenaar zich er al heel vroeg op toe, zijn modellen
tegelijk zoo eenvoudig-waar, maar tevens zoo krachtig levend mogelijk voor te
stellen.
Wat ik naar aanleiding van zijn tentoonstelling in 1890 van hem zeide, kan ik
gerust nog heden van hem getuigen. ‘Geen zoeken hier naar kostumenpracht, naar
kleurentegenstellingen of iets dergelijks: niets dan het leven in al zijn eenvoud, maar
ook in al zijn pracht en macht. Hoofd en handen aleven karaktervol en edel; het gelaat
sprekend van uitdrukking; het geheel onverbeterlijk verlicht’.
Het konterfeitsel, of beter de konterfeitsels, welke mij dat voor den toen nog zoo
jongen schilder zeker wel hooggestemd oordeel in de pen gaven, waren die van d e n
h e e r C l .; m e v r . C l .; m e v r . Te r n ., doch vooral van d e n b e e l d h o u w e r
L e e u w en van den M i s s i o n a r i s -a p o s t o l i c u s L a n g e n h o f f.
Zeker, waar ik het in 1890, evenals nu, waagde de groote schim van Hals op te
roepen vóór werk van dezen hedendaagsche, denk ik er geen oogenblik aan, Luyten
en Hals op één lijn te stellen, m.a.w. aan de portretten van dezen laatste de zelfde
diepe psychologie toe te schrijven als aan die van den zelden geëvenaarden, nooit
overtroffen ouden meester.
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Zooals Emmanuël de Bom in 1892 opmerkte: ‘Hals heeft de ziel der natuur tot in
haar laatste schuilhoekje doorvorscht; Luyten, meer onbezonnen, is niet tot het einde
gegaan!’ Dit neemt echter niet weg, dat, tegen de Bom's (toenmalig)oordeel in, de
modellen van Luyten wel en wis in hun kleederen schijnen te leven, al mogen, een
enkel keertje, en dan niet zonder opzet, deze kleederen minder uitvoerig behandeld
zijn dan de menschen die er in zitten.
Dat verwijt van de Bom: ‘onafgewerkt, verwaarloosd’, zal toen ten tijde wel vooral
het portret van beeldhouwer Leeuw hebben willen treffen. Zeer ten onrechte, volgens
mij. In een in Februari van dit jaar alhier bij Otto Forst gehouden tentoonstelling van
eigen werk uit verschillende tijden, nam Luyten ook dit werk op. Ik had dus volop
gelegenheid, het te bestudeeren! Welnu, de indruk, dien 't op mij maakte, was veeleer
gunstiger dan in 1891.... Zeker, het allerhoogste belang is gegeven aan dien kranigen,
bijna ontzagverwekkenden ouwen leeuwenkop en aan die zoo'n eenvoudig gebaar
makende hand; zeker, de kleedij, - broek, jas en zwarte mantel zijn, als bijzaken
gezien, in breede, maar, hoe rake vegen en streken weergegeven, - maar juist dat,
waarvan de Bom beweerde: ‘dat ontbreekt’, wat hij zelf noemde ‘de v o l l e d i g e
impressie van de waarheid’, vond ik wel terug in het voortreffelijk door de jaren nog
mooier geworden stuk.
Tot de merkwaardigste dingen, die Luyten in dit vak leverde, reken ik, o.m.a.:
M e j u f f r . C o r r ., d e h e e r J., de portrettengroep S o n a t a , - Luyten, een negental
jonge dames, leerlingen van zijn werkplaats, en zijn vriend, de landschapschilder
Rul, - verder zijn eigen portret, hier gereproduceerd, en - een van de allerjongste dat van M e v r o u w H e l . M., g e b o r e n C.
***
Nu en dan, als tot verpoozing of uit den treuren, gaat Luyten ook aan 't boetseeren,..
Welnu, de paar borststukken, die ik van hem ken, - het eene, van een jonge, gemollige
vrouw, 't andere van een oud, langgebaard man, zijn heel wat meer kunst dan veel
wat door beeldhouwers van stiel gepresteerd wordt.
't Is waar, men zou ook mogen zeggen, dat.... in meer dan één van zijn geschilderde
portretten de koppen al g e b o e t s e e r d zijn, zoo juist is elk plan, elke vorm er
gezien, zoo warm gevoeld, zoo sterk uitgebeeld.
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Iets over oud-Parijs door E.J. Bomli.

TOUR NEUVE OF TOUR DU LOUVRE.

Ofschoon, op een enkele uitzondering na, alle namen der poorten en torens van
het oude Parijs zijn blijven leven - koning Philips Augustus had in 1211 zijn 6 K.M.
lange vestingmuur voltooid - hebben alleen de ‘Tour de Nesle’ et de ‘Tour du Louvre’
voor het nageslacht beteekenis. Immers, èn de ‘Porte Saint-Denis’ en de ‘Porte
Saint-Martin,’ beiden nog aanwezig in het hartje van Parijs, zijn niets anders dan
triomfbogen, opgericht ter eere van Lodewijk XIV, na zijn veldtochten in
Franche-Comté en in ons land. De ‘Tour de Nesle’, gebouwd op den linkeroever van
de Seine, diende om, in vereeniging met den ‘Tour du Louvre’, vlak daartegenover
op den rechteroever gelegen, de Seine elken nacht af te sluiten, en, in geval van een
vijandelijken overval, te bestrijken. De toren had naast zich de poort van denzelfden
naam, die, in vereeniging met de overige elf poorten van de vesting, de verbinding
tot stand bracht tusschen het Parijs der 13de eeuw en het platteland. Het is daar, op
de plaats waar zich nu de Munt bevindt, dat Cyrano de Bergerac, in Rostand's beroemd
drama van dien naam, strijd levert tegen honderd gehuurde moordenaars. De ‘Tour
du Louvre’ (ook genoemd ‘Tour neuve’ of ‘Tour de Paris’) is de oorsprong geweest
van het beroemde Paleis, nu museum, door Philips Augustus, half buiten, half in de
stad gebouwd, om in geval van nood zijn hoofdstad te kunnen verlaten. Het
tegenwoordige museum is evenwel niet het gebouw, dat een gravure van 1620 ons
vertoont; eerst vier jaar later legt Lodewijk XIII den eersten steen van het
tegenwoordige wereldvermaarde museum. Wat de overige poorten betreft, de
afbeeldingen, die ervan bestaan, doen ons zien, dat zij onderling totaal geen
overeenkomst in bouworde vertoonen.
De vestingmuren van Philips Augustus doen dienst tot 1367; in dat jaar laat Karel
V den goeverneur zijner hoofdstad, Hugues Aubriot, (‘prévôt de Paris’ was zijn titel)
nieuwe vestingmuren aanleggen, die de stad op den rechteroever met een halven ring
vergrooten; de poorten worden verlegd naar west, oost en noord en komen dus wat
verder van elkaar te liggen: ze behouden evenwel dezelfde namen. De zuidelijke
muren worden niet verlegd; wat buiten de zuidelijke stad ligt, wordt onaangeroerd
gelaten. Zoo ook werd er buiten gehouden de beroemde abdij van Saint-Germain,
gesticht lang voor men er aan dacht, van de stad een vesting te maken. Koning
Childebert, ‘le premier de nos roismoines’, zooals Sylvestre Bonnard hem
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noemt*), sticht, in de eerste helft der 6de eeuw, op een der nabijzijnde heuvels een
kerk met abdij, die, volgens een oude afbeelding, in de verte te zien is, wanneer men
bij de Seine staat. Merkwaardig is een standbeeld van den stichter dier beroemde
abdij, koning Childebert, dat nu nog in het Louvre te zien is. De grootte van dat beeld
is 1.70 M; de baard is rood, de kroon goud en rood; het roode kleed, met een gordel,
in blauw en goud, dichtgesnoerd, wordt omgeven door een mantel, die van binnen
verguld, van buiten blauw is; de voeten zijn eveneens verguld, evenzoo de schepter.
Eigenaardig is het, dat Parijs 500000 inwoners zou tellen, voor de abdij van
Saint-Germain, met de daaromheen gebouwde kerken en huizen zelf een voorstad
geworden, door Lodewijk XV bij zijn hoofdstad zou worden getrokken. Inderdaad,
noch Karel V, die de zoo straks beschreven uitbreiding der stad op den rechteroever
tot stand bracht, noch Lodewijk XIII, die de voorname wijk van het Marais bij Parijs
trok, hebben de muren van de zuidelijke stad verlegd, waardoor de ‘Faubourg
Saint-Germain’ steeds op het platteland bleef liggen. ‘Ce misérable mur de boue et
de crachat, digne du roi qui l'a bâti’†) trok eindelijk de voorstad Saint-Germain bij
Parijs.

TOUR NEUVE MET LOUVRE.

Twee belangrijke gezichten in vogelvlucht vertoonen ons de voorstad
Saint-Germain met de kerk Saint-Sulpice, achtereenvolgens in 1540 en in 1615.
Wanneer men ze van den rechterkant bekijkt, heeft men ongeveer de richting
noordzuid. Het eerste is een zoogenaamd: ‘plan de la tapisserie’, dus een soort van
gobelin; de landpunt in de rivier is de westelijke punt van ‘Ile de France’; de toren
links daaronder is de straks besproken: ‘Tour de Nesle’; vandaar af gaat naar rechts
beneden de vestingmuur, de westgrens uitmakende van de zuidelijke stad en in 1211
voltooid. De ‘Pré aux clercs’, weiden, behoorende bij de abdij, en dienende voor
volksvermakelijkheden, zijn nog onbebouwd; ten zuiden daarvan ligt de abdij met
haar talrijke bijgebouwen, als een vesting met muren en grachten omringd. Daar vlak
bij de schandpaal (pilori) en de hallen van Saint-Germain, waarover straks nader.
*) A. France: Le crime de Sylvestre Bonnard.
†) Victor Hugo: Notre Dame de Paris, tome I, pag. 134. Hij spreekt van Lodewijk XV, die een
geheel nieuwe muur om de stad deed leggen.
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De tweede projectie stelt de abdij voor met haar omgeving in 1615. Wat een
vooruitgang in 75 jaar, van 1540 tot 1615. De ‘Pré aux Clercs’ geheel en al bebouwd,
met grootsche paleizen, parken en tuinen! ‘Ile de France’ is nu ook door zijn
beroemden Pont neuf met beide oevers verbonden.
De jaarmarkt van Saint-Germain werd gehouden in de Hallen van dien naam.
Oorspronkelijk twee houten schuren, waren ze in de 17de eeuw vervangen door de
talrijke vierkante gebouwen, die de reproductie ons vertoont (zie bl. 335). De gangen,
die de vijf galerijen, en de andere, die de paviljoens scheiden, worden s t r a t e n
genoemd: rue de Paris, rue de Picardie, rue de la Lingerie. Op de paviljoens leest
men de namen van de stoffen

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 21

333
of voorwerpen, die er zijn uitgestald, 83 opschriften in 't geheel. De vreemde
kooplieden waren verplicht om, bij het scheiden van de markt, hun plaats voor het
volgende jaar te huren, anders beschikte de ontvanger der abdij erover. De Parijsche
kooplieden kwamen bijeen in het paleis van den abt, in Januari, en de plaatsen werden
aan den hoogsten bieder gegeven. De jaarmarkt van Saint-Germain was in 1499 zeer
belangrijk: laken werd aangevoerd uit de fabrieken van Rouen, Gournaij, Caen,
Darnetal, Argentan, Amiens, Beauvais, Abbeville, Aumale, Blangis, Meaux, Senlis
en Parijs.

HET LOUVRE OMSTREEKS

1620.

De gebouwen, die op onze reproductie te zien zijn, dateeren uit de 1ste helft der
17de eeuw. Voorop de plaat zien we kermismenschen, vrouwen, mannen, een
verhooging met een muziekgezelschap, karossen, draagstoelen, ruiters, sjouwers. De
breedte der tusschenliggende straten is ongeveer vier meter, het geheele terrein is 70
bij 100 M. De jaarmarkt van Saint-Germain was reeds ingesteld in de 12e eeuw; de
opening geschiedde 14 dagen na Paschen en de markt duurde 18 dagen. Van de zes
andere jaarmarkten, die in Parijs gehouden werden, was de beroemdste: La Foire du

PORTE DE LA GONFÉRENCE.

Lendit, ingesteld door Lodewijk den Dikke.
Misschien is het niet overbodig op te merken, dat de Hallen Saint-Germain, die
gehouden werden op den linkeroever, ongeveer op het kruispunt van den Boulevard
Saint-Germain en de Rue de Seine, niet moeten verward worden met de tegenwoordige
Hallen (Halles centrales), een dagelijksche markt, waarvan het stichtingsjaar tot de
10de eeuw opklimt, en die met den loop der eeuwen een geweldige uitbreiding
gekregen hebben.*)
*) Zie Maxime du Camp: Histoire du vieux Paris IV, pag. 24.
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In de middeleeuwen (en later) waren de kooplieden verplicht sommige dezer
jaarmarkten te bezoeken; op de vastgestelde dagen m o e s t e n ze komen, op straffe
van boeten, door de rechtbank op te leggen; zoo is het voorbeeld bekend van een
koopman, die alleen werd vrijgesproken, omdat hij bewijzen kon, dien dag in zijn
winkel volstrekt niets verkocht te hebben.

DE OUDE POORT SAINT-MARTIN.

Het prachtige werk van Leroux de Lincy en Tisserand†) vermeldt ons de oudste
bronnen voor de kennis van het oude Parijs. De bewerkers dier bronnen zijn
‘Descripteurs

†) Paris et ses historiens aux 14e et 15e siècles, 1867.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 21

334
of ‘Illustrateurs’ of misschien beiden. De beschrijvers zijn:
1. - Abbon, monnik van Saint-Germain des Prés, schrijver van een Latijnsch gedicht
(850), handelende over het beleg van Parijs door de Noormannen, en van groot
geschiedkundig belang.
2. - Jean de Laudun, schrijver van een in slecht Latijn geschreven gedicht (Lof
van Parijs) van 1323;
3. - Raoul de Presles: Description de la ville de Paris sous Charles V, van 1371,
gedrukt in 1486 en nog eens in 1531.
4. - Guillebert de Metz: Description de la ville de Paris sous Charles VI, begonnen
in 1407 en voltooid in 1434.

GEZICHT OP DE ABDIJ SAINT-GERMAIN DES PRÉS.

5. - Astesan, maker van een beschrijving van Parijs, ook in 't Latijn en gedateerd
van 1451.
De handschriften, op zichzelf reeds belangrijk, ook door de versiering in kleuren
en in goud met vogels en bloemen, hebben op de eerste bladzijde vaak een miniatuur,
in nauw verband staande met den schrijver of met het onderwerp van het handschrift.
Zoo hebben Leroux de Lincy en Tisserand in hun werk de eerste bladzijde
gereproduceerd van het handschrift van Raoul de Presles (bl. 336). Elke bladzijde is
verdeeld in twee kolommen; de eerste letter is kunstig bewerkt, de omlijsting is
geschilderd in blauw, rood en goud, met vogels en bladeren in dezelfde kleuren. Aan
den voet van de eerste bladzijde bevinden zich twee knielende engelen, met
stralenkransen om het hoofd, en een schild met de Fransche leliën vasthoudende. De
grond van het schild is blauw, de leliën zijn van goud. Boven de eerste kolom bevindt
zich een miniatuur: Karel V gezeten op een bankje (goud); Raoul de Presles, met
zijn manuscript in de hand, biedt dit den koning in knielende houding aan; achter
den koning twee vrouwen; twee engelen dragen een rood tapijt, dat den koning tot
achtergrond dient. Achter Raoul: een bisschop met mijter en gouden bisschopsstaf.
De tekst vangt aldus aan:
‘A notre (?) excellent prince, Charles le Cinq, roi de France, je Raoul de Presles,
votre humble serviteur et sujet etc. etc.’ De tekst wordt van tijd tot tijd afgebroken
door geteekende hoofdletters. Eenige verklaring behoeft nog het onderschrift: de
beschrijving van Parijs is slechts een aanhangsel van de ‘Commentaire’, dat zelf
weer het slot vormt van een werk, getiteld: ‘La Cité de Dieu.’
Eenigszins anders is ingericht het handschrift van Guillaume de Metz. Zie de
reproductie der eerste bladzijde (pag. 337). Het blad is niet verdeeld, de regels zijn
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volgeschreven. Geen omlijsting is aanwezig. De titel is geschreven met roode inkt:
‘La description de la ville de Paris et de l'excellence du royaume de France, transcript
et extraict de plusieurs aucteurs par Guillebert de Metz, l'an mil IIIIC et XXIIII.’ De
tekst zelf is geschreven met zwarte inkt. Prachtig is de D, de eerste letter: gouden
grond, het lichaam van de letter rose met bladeren, waarvan er drie blauw zijn. De
D strekt zich links uit naar boven en beneden; die streep is goud en blauw; links
bladeren in goud, rose en blauw. De tekst vangt aldus aan:
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‘Des Francois et de la fundation de Paris et aussi des ducs et rois qui premièrement
y habitèrent, deviserons cy un petit selon ce que nous avons pu voir et sentir par les
chroniqueurs qui en ont parlé’ etc. etc.
Dan laten Leroux de Lincy en Tisserand de reproductie volgen van de laatste
bladzijde van het handschrift (zie bl. 338); twee en een halve regel met zwarte inkt:
(Item l'an mil quatre cent dix huit, en une mortalité, moururent en l'hôtel) ‘Dieu
lez Notre Dame, plus de XXX mille personnes, comme il apparut en la chambre des
Comptes, ou len livre les draps pour ensevelir.’ Het slot met roode inkt geschreven,
luidt: ‘Cy fine la description de la ville de Paris’, waarbij de aandacht bevestigd
wordt op de C van c y , de F van f i n e , de L van l a , en de P van P a r i s , welke laatste
letter naar beneden uitgeteekend is en de geheele pagina vult. Op het facsimile is
zelfs de uitspatting der inkt van de groote krul weergegeven.
Mogelijk stelt men belang in een ander staaltje van calligraphie uit dien tijd. Het
is het handschrift van Jehan Flamel (le jeune), in wiens ‘Bible historiale’ het volgende
exlibris te vinden is:

DE JAARMARKT TE SAINT-GERMAIN IN DE

17E EEUW.

‘Ceste Bible est à Monseigneur le Duc de Berry-Flamel le juenne.’ (Zie bl. 339).
Kunstig gevormd zijn vooral de beginletters der woorden, en de letters van het
woord ‘juenne’ (le jeune), dat op den naam Flamel volgt. Meer dan één kunstig
geschreven manuscript draagt zijn naam, o.a. ‘la Bible historiale’ en ‘Le Roman de
la Rose.’
‘La vie de Monseigneur Saint-Denis,’ een kroniek, geschreven in de 14e eeuw,
verhaalt den marteldood van den eersten bisschop van Parijs, Saint-Denis. Hij predikte
het Christendom omstreeks 250 en is de stichter van de eerste Parijsche kerk: St.
Etienne des Grès, op den linkeroever. Hij werd gevangen gezet op Ile de France, en
god Mercurius niet willende aanbidden, werd hij met andere martelaren onthoofd.
De legende verhaalt, dat hij, na zijn onthoofding, zich, het afgehouwen hoofd
dragende, naar de plaats begaf, waar hij zou begraven worden. Dat feit is weergegeven
op een miniatuur, die zich bevindt in bovengenoemde kroniek.
Op de onderste helft begeeft Saint-Denis zich, zooals men ziet, naar zijn graf.
Twee engelen met vleugels en met stralenkransen om het hoofd geleiden den
martelaar; links staat een boom, waarvan de vruchten afvallen. De bovenste helft
vertoont ons de neerlegging van den martelaar in zijn graftombe. Een gouden
stralenkrans bevindt zich op de plaats van het hoofd. De geheele miniatuur, die in
rose, goud, rood, donker- en lichtblauw is uitgevoerd, is omgeven door gouden
banden en bladeren (zie bl. 338).

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 21

In hetzelfde manuscript vindt men een van de oudste afbeeldingen van een deel
van oud-Parijs (zie bl. 339). De ‘Petit Pont’, een van de twee bruggen, die het eerst
over de Seine geslagen zijn, om Ile de France met den noordelijken en met den
zuidelijken oever te verbinden, is weergegeven - maar het had elke willekeurige brug
kunnen zijn - op een miniatuur, waarop de schrijver van de kroniek van Saint-Denis
zijn handschrift den koning aanbiedt.
De onbekende schrijver, in een wit kleed
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gehuld, knielt voor den koning, met zijn boek in de hand. Achter hem een man (rood)
en een vrouw (rose). De koning draagt een blauw kleed versierd met gouden leliën,
kolommen links en rechts met gouden koppen. Het geheel is omgeven door gouden
figuren en bladeren. Boot onder de brug.

EERSTE BLADZIJDE VAN HET HANDSCHRIFT VAN RAOUL DE PRESLES.

Het oude Parijs is ons niet alleen bekend uit miniaturen, ook uit gravures (wit en
zwart), kaarten en plattegronden, de laatste vaak geweven. Maar de schilders van
miniaturen zijn de bekwaamste, en de miniaturen zijn, door hun rijkdom in kleuren
en hun fijnheid van bewerking, de meest belangwekkende. Oorspronkelijk zijn ze
zeer gebrekkig uit geschied- en aardrijkskundig oogpunt; ze stellen voor het vertrek
of de terugkomst van krijgsvolk, veldslagen, belegeringen, met als omlijsting een
stad of dorp, voortgesproten uit de verbeelding van den schilder. Een poort tusschen
twee torens stelt een vesting voor; eenige huizen of menschen voor de ramen zijn
voldoende om de omlijsting te vormen van een vorstelijken intocht. Soms gaf de
schilder zich wat meer moeite; hij plaatste dan op goed geluk eenige hem bekende
gebouwen en voegde daar een landschap bij van zijn vinding. Tegen het einde der
15e eeuw constateert men vooruitgang, een poging om de werkelijkheid te naderen;
de miniatuur wordt langzamerhand een waar tafereel. Maar het anachronisme van
tijd en plaats blijft bestaan, vooral wanneer het gebeurtenissen en plaatsen betreft,
die lang geleden of ver verwijderd zijn; de beroemde schilder Jean Fouquet, Job op
zijn mesthoop willende voorstellen, geeft tot achtergrond aan zijn werk ‘le donjon
de Vincennes.’
Nog minder kieskeurig dan in de afbeelding van de plaats der handeling, was de
schilder het ten opzichte van de kostuums zijner personen. Over het algemeen trok
hij hun de kleeren aan, die hijzelf en zijn tijdgenooten droegen. Dit anachronisme
strekte zich ook uit tot alle onderdeelen der bewapening, tot de meubelen en tot alles,
wat met het dagelijksch leven in verband stond. Alleen Christus en zijn apostelen
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ontkwamen aan die zucht tot moderniseering; men stelde ze vrij algemeen voor
volgens sommige typen uit de oudheid: hun kostuums waren die der Grieksche
wijsgeeren.
Van de vele miniaturen, die in handschriften over verschillende bibliotheken
verspreid zijn, reproduceeren Leroux de Lincy en Tisserand er een, die berust in de
Koninklijke bibliotheek te 's Gravenhage. Zij versiert een Fransch manuscript, een
exemplaar van de kroniek van Jean de Courcy, een soort van algemeene geschiedenis
in zes
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boeken, van den zondvloed tot de eeuw van Augustus. Het werk was geëindigd in
1422 en is nooit gedrukt. Talrijke andere redacties van die kroniek zijn verspreid in
Engeland en Frankrijk. De copist en de verluchter van het Haagsche manuscript zijn
onbekend. Men kan veronderstellen, dat het een Parijzenaar is geweest, gegeven de
aard van de stad, die de maker van de miniatuur heeft afgebeeld. De wapens en
kostuums maken het zeker, dat die redactie is van de tweede helft der 15e eeuw.
De kroniek van Jean de Courcy gaat niet verder dan de eeuw van Augustus: wat
kan Parijs, welks gebouwen de miniatuur vertoont, er dan mee te maken hebben,
aangezien die stad nog niet bestond in het tijdvak, dat de schrijver behandelt? Ziehier:
de miniatuur is geplaatst tegenover het hoofdstuk, getiteld: ‘Cy traicte de Jason qui
print, (prit) par assaut la ville de Jerusalem.’ Het is dus het beleg van Jeruzalem, dat
de miniatuur ons heeft willen voorstellen; de soldaten, die de vesting bestormen, zijn
de krijgslieden van Antiochus, omstreeks 160 voor Christus; de gebouwen, die
Jerusalem samenstellen, zijn de gebouwen van Parijs. De soldaten, die het bestormen
zijn gekleed en gewapend, zooals de schilder ze gekleed en gewapend zag in de 15e
eeuw. Notre-Dame is onmiddellijk te herkennen. Ook hier overheerscht, zou ik haast
zeggen, het goud: Notre-Dame, de bladeren der boomen, de kant der voorwerpen,
waarop het licht valt; groote stralende zon bovenaan. Een molen, abdijen, hooibergen.
De afmetingen zijn: 19 bij 21 c.M. (zie bl. 340).

EERSTE BLADZIJDE VAN HET HANDSCHRIFT VAN GUILLEBERT DE METZ.

Een allerbelangrijkste bron voor de kennis van het vroegere Parijs is een beroemd
gebedenboek, geschreven op last van een lid der familie Juvénal des Ursins, waarvan
verscheidene leden zich naam gemaakt hebben. Firmin Didot, die behoort tot een
beroemde familie van Fransche drukkers-uitgevers en die leefde van 1790 tot 1876,
houdt staande, dat dit gebedenboek is vervaardigd in de jaren 1449-'57. Het behoorde
aan Guillaume Juvénal des Ursins, (1400 tot 1472) kanselier van Frankrijk onder
Lodewijk XI, en is bekend onder den naam, van: ‘Missel de Juvénal des Ursins.’
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Alle bladzijden van dit boek zijn versierd met afbeeldingen van bloemen en dieren.
Er zijn 140 groote miniaturen in (ongeveer 20 c.M. lang en breed) en talrijke kleine.
Ze worden gevonden aan het begin van een gebed, en zijn niets anders dan versierde
hoofdletters, zeer vaak de D, als beginletter van Deus. Leroux de Lincy en Tisserand
hebben er drie ervan in kleuren gereproduceerd: het inwendige van de Sainte-Chapelle
(zie bl. 340), de aankondiging van Chistus' ge-
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boorte en een deel van 't oude Parijs (bl. 341).
De Sainte-Chapelle, gelegen in de Cité bij het Palais de Justice, bevatte in dien
tijd de relikwieën, die volgens de legenden door Karel den Groote uit het Heilige
Land waren meegebracht, en die nu berusten in Notre-Dame.

LAATSTE BLADZIJDE VAN HET HANDSCHRIFT VAN GUILLEBERT DE METZ.

De miniatuur behoort bij het gebed van den H. Sacramentsdag. Erboven leest men
Quod ipse. In festo reliquiarum. De D is in goud uitgevoerd, met figuren in blauw
en rood. De ruimten tusschen de letter en het omringende vierkant zijn gevuld met
versieringen in bruin; boven en beneden een dreigend zeemonster. Het inwendige
van de letter stelt de Sainte-Chapelle voor, van binnen gezien; veel in zilver, o.a. de
ramen. Twee priesters in 't wit gekleed, rechts; links, verschillende figuren, geknield;
in 't midden, een kerklessenaar, altaar en kansel; onder den kansel de relikwiëenkast
en daaronder verschillende heilige voorwerpen. Afmeting: 17½ bij 18 c.M. Het
lichaam van de letters is ook kunstig versierd met gestyleerde bladeren.
Deze miniatuur is de eerste letter van den dienst van Kerstmis, en stelt voor de
aankondiging van de geboorte van Christus aan de herders. Zij wil ons dus in
Jeruzalem verplaatsen of in elk geval in de nabijheid dier stad. Maar de stad op den
achtergrond is alweer Parijs. We zien: La Tour du Temple, Saint-Jean en Grève, le
petit Châtelet, la butte Montmartre. We zien een vallei met een beek, ongetwijfeld
de Bièvre, een klein zijriviertje van de Seine; de knielende herders zijn evenmin
Israëlieten, als het riviertje de Jordaan is, maar brave boeren uit Arcueil of Gentilly.
Hun gelaatstrekken drukken verrassing en aanbidding uit; de lijnen zijn buitengewoon
zuiver en scherp, de kleuren bijzonder rijk. Hier - in tegenstelling met de voorgaande
- wordt het tafereel buiten de letter voortgezet; links en bovenaan een mooie breede
rand van bloemen en bladeren; onderaan: (Deus qui) unigeniti refulgencia decorare.
Bovenaan de miniatuur ontplooien engelen een banier, waarop: Gloria in excelsis
Deo. Afmeting 18½ bij 19 c.M.
Het plein, gelegen voor het tegenwoordige Hôtel de Ville, en begrensd door den
noordelijken oever van de Seine, heette tot 1830: ‘Place de Grève.’ Lodewijk VII
had de plek in de 12e eeuw aan de bewoners van de jonge stad afgestaan. In de
middel-
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LEGENDE VAN SAINT-DENIS.
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eeuwen had het plein den vorm van een onregelmatig trapezium, waarvan de lange
zijde aan den oostelijken kant gelegen was en een lengte van 150 M. had (de lengte
van den Pont-Neuf is 229 M.). Het was nu het zoogenaamde ‘Maison aux Piliers’,
dat van die 150 M. het middelste en grootste gedeelte innam. Het was het
regeeringsgebouw van het jonge Parijs. Oorspronkelijk was de stedelijke regeering
gevestigd op een plaats, genaamd ‘Vallée de Misère,’ ook gelegen op den
rechteroever, maar wat meer naar het westen, Het huis zelf heette: ‘Parloir aux
Bourgeois.’ In 1357 werd het bestuur verplaatst naar de Place de Grève, en zijn zetel
voortaan met een anderen naam aangeduid. Men sprak van ‘La Marchandise,’ naar
den hoogsten stedelijken magistraat, den ‘Prévot des Marchands’, oorspronkelijk het
hoofd van het gilde der Seineschippers.

EEN DER OUDSTE AFBEELDINGEN VAN DE ‘PETIT PONT’.

FACSIMILE VAN HET SCHRIFT VAN JEHAN FLAMEL.

Dezen gaven ook hun wapen aan de stad. Ook noemde men het gebouw: ‘Maison
au Dauphin.’, omdat Karel V het huis als kroonprins bewoond had; maar de
gebruikelijkste benaming was: ‘Maison aux Piliers.’ (Huis met de Pilaren) Het Huis
met de Pilaren was een zwaar en hybridisch gebouw. Het werd in 1532 gesloopt,
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tegelijk met de belendende huizen, en vervangen door een ander gebouw, dat in 1605
voltooid was. Het tegenwoordige Hôtel de Ville, dat de g e h e e l e oostelijke zijde
der voormalige Place de Grève inneemt, werd ingewijd in 1882; het vorige, dat van
1605, was door de Commune verbrand.
Onze miniatuur stelt de Place de Grève voor tegen het midden der 15e eeuw. Op
den achtergrond het Huis met de Pilaren, welke laatste duidelijk zichtbaar zijn. Het
plein is bestraat. Een processie komt van de Seine-kade, van het oosten
(tegenwoordige Quai de l'Hôtel de Ville) en trekt over het plein. De Cité is zichtbaar
rechts, over de Seine. Priesters dragen gouden relikwieën onder een troonhemel,
links en rechts bezet met gouden leliën. Flambouwen aan beide kanten van den stoet.
Omstanders in biddende houding; eigenaardige 15e eeuwsche hoofdtooisels der
vrouwen. De achtergrond der miniatuur wordt gevormd door groene weiden.
De processie met haar omgeving is alweer een versiering van de letter D; het is
alweer de beginletter van een gebed van den Heiligen Sacramentsdag. Boven de
letter leest men Quod ipse. - In festo sanctissimo corporis. De ruimte tusschen de D
en het omringende vierkant is gevuld met engelenkopjes en vleugels van een heftig
rood.
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BELEG VAN JERUZALEM DOOR JASO.

De grootte van het geheel is zeventien centimeter in het vierkant.
Dit opstel kan niet eindigen, zonder eenige woorden gewijd aan dit beroemde plein,
dat door alle eeuwen heen in de geschiedenis van Parijsche zulk een belangrijke rol
speelt. Rechts, met den rug naar de Seine staande, zag men het Huis met de Pilaren;
midden op het plein twee in de middeleeuwen zeer veel voorkomende dingen: een
galg en een schandpaal, of, zooals men toen zeide, ‘une justice et une échelle.’ Die
galg was de koninklijke galg. De schandpaal bestond uit een gemetselden kubus,
tien voet hoog, hol van binnen, met een trap van ruwe steen ervoor; op het bovenvlak
bevond zich een liggend wiel van eikenhout, dat kon draaien en in beweging gebracht
werd door een kaapstander, in het steenen gebouwtje verborgen; de misdadiger, die
niet alleen de straf der tentoonstelling onderging, maar ook gegeeseld werd, zat op
dat wiel, met de handen op den rug gebonden; het wiel draaide rond, en telkens als
de schuldige zich voor den scherprechter bevond, kreeg hij een dracht slagen. Het
is op d i e schandpaal,

HET INWENDIGE VAN DE SAINTE-CHAPELLE.

dat Victor Hugo zijn Quasimodo doet geeselen.*)
Tegenover het Huis met de Pilaren, bij de Seine, stond, als hoekhuis, la Maison
de la Tour Roland, waarvan een gedeelte werd genoemd: Cellule de la Recluse. Deze
cel bevond zich op den beganen grond en was in de dikte van den muur uitgehouwen.
Een klein gothisch boogvenstertje liet lucht en licht binnenkomen; het was gesloten
met twee kruiselings geplaatste ijzeren staven. Deze cel bestond reeds in de 12e
*) Notre Dame de Paris, tome 1, pag. 261.
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eeuw; ze was aangebracht door madame Rolande de la Tour Roland, in den rouw
over haar vader, die bij een kruistocht was omgekomen. Zij leefde er twintig jaar,
en men vertelt, dat na haar dood de cel nooit onbezet geweest is. Altijd was er een
vrouw in te vinden, die, gekleed in een zwarten rok en levende van de gaven der
voorbijgangers, er een bloedverwant, een minnaar, of haar fouten beweende. De
Parijsche ondeugendheid beweerde, dat men er weinig weduwen gezien had. Er
waren nog heel wat meer van die cellen in het oude Parijs, zelfs onder de straten, en
in dat geval gesloten door een rooster. De hier besproken cel, waarbo-
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AANKONDIGING DER GEBOORTE VAN CHRISTUS AAN DE HERDERS.

ven in groote letters stond geschreven: T u o r a , heette in de wandeling T r o u a u x
r a t s , een verbastering van die twee Latijnsche woorden.
Een laatste eigenaardigheid van de Place de Grève was het openbaar gebedenboek:
le Bréviaire public. Het stond naast het boogvormige venster van de cel van het huis
van La Tour Roland. In dien tijd - lang voor de boekdrukkunst - konden arme priesters
zich geen geschreven gebedenboek aanschaffen; de een of andere rijke plaatste

HET HUIS MET DE PILAREN, DE PLACE DE GRÈVE EN EEN DEEL VAN DE CITÉR.

dan hier en daar een gebedenboek voor algemeen gebruik. Zoo waren er drie in
Notre-Dame, geplaatst tegen de pilaar, die het meeste licht ontving. In oude
testamenten vindt men soms geldsommetjes aangegeven, bestemd om zoo'n
gebedenboek nog weer eens te laten inbinden. Dat van de Place de Grève was rijk
verlucht, en van boven tegen den regen beschermd door een luifeltje en tegen de
dieven door traliewerk, dat evenwel niet belette de bladen om te slaan.
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David Edström door Jan J. Bruna.
In de Berlijnsche ‘Sezession’ was, verleden herfst, de Zweedsche te gast.
Een Zweedsch auteur had mij geschreven: ‘Dat moet gij zien. Gij denkt
waarschijnlijk, dat Anders Zorn als vertegenwoordiger der hedendaagsche Zweedsche
kunst kan gelden, beschouwt Bruno Liljefors wellicht als een navolger der Japanners.
Gij in Berlijn krijgt een kans uit duizend door deze representatieve tentoonstelling
van de leden der oudste independenten beweging. Het zal nog wel eenige jaren duren,
voordat de kunstzin van Prins Eugen voor al deze kunstenaars de plaats zal hebben
verworven in onze musea, waarop zij recht kunnen doen gelden. Kent gij Josephsson
en Richard Bergh? O, maar ge zult ze weldra allen kennen deze schilders, waarop
wij even trotsch zijn als gij in Holland op uwen Israels en uwen Mesdag, en wat meer
zegt, ik ben er vast van overtuigd: met evenveel recht’.

DAVID EDSTRöM.

Ik dacht bij de lezing van dit epistel aan de representatief-Amerikaansche
tentoonstelling, waaraan in de zalen der Academie gastvrijheid was bewezen kort te
voren, en die niet veel meer had verricht dan het vermoeden bevestigen, dat een
cultuur als de Amerikaansche nog geenszins de bodem is voor een eigen beeldende
kunst. Aan de teleurstelling dacht ik ook, die de tentoonstelling van moderne
Hongaarsche schilderkunst in diezelfde zalen der ‘Sezession’ ons had bereid, omdat
ook hier geen sprake was van een bijzondere karakteristiek - die het noodig maakte
te gelooven, dat dit sujet op die wijze enkel door een modern Hongaar kon geschilderd
zijn. Toch was ons dat ook destijds beloofd.
Zoo toog ik dan in vrij sceptische stemming naar den Kurfürstendamm. Onderweg
las ik het briefje der hooggeachte schrijfster nog eens over. Het leek zoo
onwaarschijnlijk, het rook naar de blauwe bloem der romantiek, wat zij mij verder
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verhaalde van de idealen dezer kunstenaars, hun gevoel van nationale
samenhoorigheid en hun afkeer van commercieele practijken.
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En toen ik Parvenupolis met wiegelende pleureusen op den hoed in auto's zag
aandeinen naar de ‘vernissage’, toen liet mij mijn moed in den steek, en ik ging een
der stichters van de ‘Sezession’, Leistikow herdenken in het Grunewald, waarvan
hij de profeet is geweest.

TWEE ZIELEN (THIEL GALERIE, STOCKHOLM). (BRONS).

Toen evenwel deze tentoonstelling, de met eenigen schroom en niet zonder weerzin
geschonken maar daarom te luidruchtiger belangstelling vond, die hier het
onbedrieglijk teeken is, dat men te doen heeft met een kunstuiting van waarde, toen
vergat ik, dat bij de Amerikaansche en Hongaarsche exposities niets meer de aandacht
had getrokken dan de afwezigheid van een nationaal karakter, of het moest zijn de
afhankelijkheid van Barbizon en München.
Nauwelijks binnen had ik de ervaring, die goede kamermuziek, of hardop gelezen
zuivere lyriek soms te geven vermag, de geluksontroering sidderend door den
ruggegraat. Eerst pakten de sujetten, die oude verlangens weder wekten naar de
cristallijnen stilte van Noorderland, toen kwam bewondering de leegte vullen, die
reisbegeerte had doen ontstaan.
Stellig, ook aan deze Zweden is Barbizon niet spoorloos voorbij gegaan, maar
geen zaal was er op deze tentoonstelling, waar men niet den indruk had te worden
geplaatst voor nieuwe problemen van kunst, waarvoor langs nieuwe wegen een
oplossing was gezocht.
Eén man was er onder de exposanten, die mij ergerde. Dat was David Edström.
Zijn kameraden moesten hem voor iemand van beteekenis houden, anders zouden
ze hem, den gast uit Parijs, niet zooveel plaats
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STOCKHOLMER STRAATTYPE (TERRACOTTA).

hebben ingeruimd, meer dan eenig lid had van den Konstnärsförbundet. Maar
waarom? De critiek der vernissage was aan dit werk voorbijgegaan, ook het publiek
schonk hoogstens aandacht aan eenige werken uit zijn eerste kunstenaarsdagen. Die
anderen schenen evangelisten te zijn, blijde brengers van een goede boodschap, wat
deed deze eremiet in hun midden, die ‘grübelte’ in brons of klei of marmer, en die
met norsch gebaar scheen af te wijzen wie binnen wilde dringen in zijn eenzaamheid.
Dat afwerend gebaar leek mij aanvankelijk totaal overbodig, maar ter sluik door
de deuropening van de volgende zaal keek ik terug naar dat werk, totdat ik mij ontdekt
gevoelde door plastieken, die daar stonden, en die zonder twijfel door dezelfde
denkende hand, geleid door denzelfden vormenden geest waren ontstreden aan de
onwillige materie.
Echte belangstelling voor dat werk werd evenwel eerst gewekt door de
onbarmhartige psychologie, die daarvan het voornaamste kenmerk is.
Dien eigen avond kwam ik in een gezelschap, dat mij ongeveer heelemaal vreemd
was, te zitten tegenover een man, die onmiskenbaar een Amerikaan was, en vreemd
genoeg, het oor van het geheele gezelschap had, als hij sprak over de tentoonstelling
der Zweedsche Sezessionisten. Wat hij zeide was ook niet, wat de couranten er van
hadden verteld. Een ‘self made’ man, dat lag in zijn allures. Een anker getatoueerd
op de rechterhand, die arbeid verried, neen predikte, deed zien, dat het proces van
zijn ‘making’ begonnen was in regionen, die wij in Europa ‘lagere’ plegen te noemen.
Zijn zinnen trokken heel scherpe contouren om de dingen, die hij besprak.
Die man bleek David Edström te zijn.
Den volgenden morgen stond ik weer voor zijn werk. Nu wist ik meer. Uit Småland
kwam hij, de Zweedsche ‘vale ouwe’, waar een gierige grond met schrale oogsten
bovenmatige inspanning ongaarne loont. Maar hij was niet enkel product van
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Zuid-Zweden. Toen hij vier jaren was, waren zijn ouders bezweken voor de
verlokkingen van Amerika, dat, zoo heette het, vlijt loonde met welvaart.
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Negen jaren later moest David mee verdienen. Eerst als courantenjongen, omdat hij
nog niet sterk genoeg was, om te kunnen werken in de slachterijen en
vleeschpakhuizen, toen eerst nog een poosje fabrieksarbeider, en daarna kwam hij
als ‘packer’ in het abattoir van Iowa aan 't werk en kon bijdragen in het onderhoud
van het gezin. Acht jaren heeft dat geduurd, acht lange jaren van zich steeds
herhalenden mechanischen arbeid, in een bedrijf, dat dikwijls walging wekte, zonder
eenig vooruitzicht. Toen werd de drang naar het kunstenaarsschap hem te machtig,
naar het kunstenaarsschap en naar het vaderland, geïdealiseerd door de ellende en
de teleurstelling, die Amerika had gebracht.
Te voet toog Edström van Iowa naar New-York. Waar hij onderweg met grondwerk
of als boerenknecht een halven dollar kon verdienen, pakte hij de gelegenheid aan,
om dan weer een mijl of wat nader te kunnen komen bij zijn voorloopig doel. In
New-York bleek het mogelijk als stoker op een Deensche vrachtboot naar de oude
wereld te komen.

KINDERKOPJE.

Eindelijk in Stockholm! Maar wie zou gelooven, dat hij kunstenaar was? Hij kon
enkel getuigen van zijn wil, het eerste bewijs van zijn aanleg moest nog worden
geleverd. Hij vond menschen, tot wie de wijze, waarop deze jonge man naar
Stockholm gekomen was, iets zeide over de elementaire kracht, die in hem steken
moest. Naar de vakschool voor steenhouwers zou men hem althans zenden en teekenen
zou hij leeren.
Drie jaren van onafgebroken werk brachten hem aan den drempel der academie.
Daar zou hij de gevaren loopen van bijna allen, wier denken de vaardigheid der
handen ver vooruit is. Geweldige artistieke problemen brachten hem bijna tot
vertwijfeling over de stugheid der materie en zijn onmacht om zich daarin uit te
drukken. Hij moest copieeren en doorgaan met teekenen, zoo werd hem voorgehouden.
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Edström copieerde en teekende, gunde zich voldoende nachtrust noch voldoende
voe-
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ding. Zijn volharding zou worden beloond. Rome zag hij en Napels, Florence en
Parijs zouden de vrucht van zijn talent tot rijping brengen.

FREDERIK VAN EEDEN (BRONS).

Een product van Småland en Amerika, de stugge afwijzing van het heidebewonend
geslacht en de ijzeren wil zich een plaats te veroveren in de wereld, vanwaar hij
gezien zou worden in wijde omgeving, de volgehouden strijd met de onwillige
materie, en de reëele vreugde aan het resultaat, elementaire kracht en het
gecompliceerde denken van den geestelijk eenzame, de mededeelzaamheid van den
Yankee en de grondigheid van den Germaan, de wil te worden ‘the first in his line’
en de eerlijke artistieke angst voor een succes bij de groote hoop.... nog honderd
andere formules kan men geven voor het dualisme in Edström, voor den strijd, waaruit
zijn werken worden geboren.
Hij reageert terstond. Laat op den avond op weg naar huis wordt hij aangesproken
door een bedelaar. De opgehouden hand suggereert bij den kunstenaar de ellende
zoo sterk, dat de indruk obsessie wordt, waarvan hij zich enkel bevrijden kan door
daaraan vorm te geven. Den volgenden morgen was ‘De kreet der armoede’ ontstaan,
geen symbool, neen een beeld, waarop het woord ‘ellende!’ kon zijn gemunt, dat
oervorm schijnt te zijn. De maker en zijn scheppingsdaad worden voor den
aandachtigen beschouwer terstond geécarteerd, over blijft de indruk, de depèche, die
tot ons kwam over den draad: Edström. Zijn kunstenaarsschap heeft het karakteristieke
daar zoo sterk gevoeld, dat alle détails, die bij ons den indruk zouden kunnen hebben
verzwakt, zich in dienst stellen van het hoofdmoment en dat schragen.
Dat is Edström de directe, die ook het transcendentale onmiddellijk ziet in
bronsharde contouren, dat is de psycholoog bij intuïtie, de portraiteur, die bijv. Dr.
Frederik van Eeden uitbeeldde. Wat hadt gij van van E. gelezen, vroeg ik Edström.
Zoo goed als niets. IJsbrand had hij gezien in een voorstelling van de Neue Freie
Volksbühne in een taal, die hij maar half machtig was. Dan had hij nog fragmenten
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van den Johannes Viator gelezen. ‘Dat is voldoende basis voor uwe psychologie?’
‘U zeggen wellicht woorden iets omtrent den man, gij zijt geneigd uw conclusies
omtrent een bron te trekken uit het geen gij waarneemt van de vloeistof, die daaruit
vloeit. Ik kan dat niet, dat moge een fout in mijn denkvermogen zijn, maar tien dikke
deelen van een schrij-
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ver en nog eens tien banden over hem van scherpzinnige waarnemers, zouden in
staat zijn anderen een tot in détails volkomen en absoluut juiste voorstelling te geven.
Mij zeggen ze niets. Ik weet, dat mijn oordeel daarna nog geheel onjuist kan zijn.
Alleen een eigen, directe indruk is iets waard voor mij en als ik dien eenmaal heb
gekregen, dan kan geen boek over den man, noch een boek van den man daaraan iets
wijzigen. Wel bestaat het gevaar, dat een uiting van den man, wiens portret ik maak
mijn directen indruk stoort. Had ik bijvoorbeeld veel van Eeden gelezen, dan ware
het mogelijk geweest, dat het vrij lang had geduurd, voordat ik een directen indruk
zuiver kreeg. Ook in dat geval evenwel zouden de storende invloeden wel verdwenen
zijn, voordat ik aan het eigenlijk karakteriseerende werk bij het maken van dit portret
toekwam.’
Want dit is kenteekenend voor Edströms verhalende kunst, die hij noemt: ‘de
ontdekking van de psychologische waarheid, die karakter beduidt en het vorm geven
daaraan’, deze verhalende kunst bestaat uit twee ook chronologisch scherp van elkaar
gescheiden procédés, het constructieve en het impressionistische.

FRANCISCO D'ANDRADE (BRONS).

Het eerste procédé houdt zich bezig met de wetten van vorm en quantiteit.
Impressionisme noemt hij ‘het weergeven van de indrukken gewekt bij de direct
reageerende zinnen door het spel van licht en schaduw, lijn en kleur, de vlietende
blosjes van 's levens verborgen vuren’.
In het eerste proces wordt, analytisch redeneerend, uit de hoeken, die voor onzen
tastzin het lichaam van het object bepalen, een beeld geschapen exact van vorm en
quantiteit, dat het algemeene karakter vastlegt, eerst als dat geschied is, veroorlooft
zich de kunstenaar ‘indrukken’ te krijgen, eerst dan komen om het skelet de levende
spieren en zenuwen.
De indrukken, die de kunstenaar dan krijgt, bepalen voor een goed deel ook zijn
arbeidswijze. Dat heeft ten gevolge, dat welhaast elk portret van Edström naar een
andere methode schijnt te zijn gemaakt als het voorgaande en het volgende.
Men vergelijke slechts de beide hier afgebeelde portretten, Frederik van Eeden,
dien Edström ziet als profeet, met iets visionairs, in zich gekeerds, en daartegenover
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den zwierigen kop van den Portugeeschen operazanger Francisco d'Andrade. Het is
niet enkel in de uitdrukking, het is ook in de techniek, dat zich het verschil in karakter
van beide uitdrukt, En dat geldt niet slechts van deze beide portretten, maar al de
portretten van Edström, die bij Keller & Reiner waren geétaleerd onlangs, toen daar
het
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oeuvre van den Zweedschen kunstenaar ten toon was gesteld, schenen elk naar een
gansch verschillende techniek gedaan. Een handig tentoonsteller had daar de
monumentale buste van een Zweedsch edelman geplaatst naast een portret van een
Amerikaanschen zakenman, die handelt in zangkunst. Daar stond een modern Duitsch
geleerde naast een Engelschen staatsman. ‘Le style c'est l'homme’ scheen hier te
moeten worden gevarieerd ‘le style c'est le sujet’, immers de adel van geboorte en
van geest van den edelman scheen zich evenzeer te hebben medegedeeld aan de
techniek van zijn portraiteur als het gebrek aan scrupules van den Yankee aan de
methode, waarnaar diens buste was gevormd. Het nuchter-skeptische van den
Duitschen geleerde, het sportieve van den Engelschen politicus het kwam in brons
tot uitdrukking mede door een techniek, die zich nauw aansloot bij de psychische
uitdrukking, waarnaar werd gestreefd.

DE KLEINE HERCULES (BRONS).

Datzelfde verschijnsel, dat het karakter der uit te beelden persoon de arbeidswijze
bepaalt, en de methode een der factoren wordt, waarmede aan het karakter plastische
gedaante wordt gegeven, bespeurt men nog veel sterker, wanneer in de plaats van
het portret het type komt.
Ook van deze categorie van Edströms werk vindt men hier twee voorbeelden
afgebeeld. Op zich zelf zijn deze werken niet zoo verdienstelijk als enkele andere
van hetzelfde genre, als bijvoorbeeld ‘de veteraan’ wiens kop de gedachte aan een
martiaal gestrekt lichaam met nadruk suggereert of ‘de oude boer’, in wiens trekken
zich de armoede spiegelt van den bodem, gedurende heel een leven tobbend bearbeid.
Maar om te doen uitkomen, wat ik hierboven aanduidde zijn deze voorbeelden van
meer belang, omdat beiden typen zoo weinig gecompliceerd zijn. Het kind en de
matrozenmeid, beide typen, waarbij de landaard voor de psychologische hoofdzaken
zonder eenig belang is (de omstandigheid, dat de laatste ‘Stockholmer straattype’
heet is een toevalligheid, die niets ter zake doet) beide wezens, wier levenslijn
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betrekkelijk gelijkmatig zich voortzet, de seismograaf hunner psyche behoeft geen
schokken te registreeren, die het evenwicht voor goed schijnen te verbreken. Hier
gebrek aan kennis omtrent goed en kwaad, ginds gebrek aan bewustzijn van wat de
gangbare ethiek goed noemt of kwaad. In den stijl van beide werken, die in zekeren
zin oppervlakkig is te noemen, d.w.z. met-opzet-oppervlakkig als middel om de
psyche zoo dicht mogelijk nabij te komen, zal men bovendien de nuance bespeuren,
die ik poogde aan te duiden.
In principe is deze typenvorming een schrede op den weg naar dat deel van
Edströms kunst, dat in Berlijn de ernstigste aandacht heeft getrokken en dat hier
vertegenwoordigd is door een zijner ‘demonen’: de angst.
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In Shakespeare's Tempest had Ariels antipode, Caliban, deze ‘poisonous slave, got
by the devil himself upon (his) wicked dam’, Edström getroffen en toen hij dat
probleem, heel gelukkig, had opgelost door een beeld, dat de Thielgalerij in Stockholm
aankocht, heeft hij gepoogd vormen te vinden voor wat hij in zijn van een zeer
primitief Christendom doortrokken levensopvatting als duivels gevoelt. De eerste
en ergste demon is voor David Edström de traagheid, tweemaal poogde hij die vast
te leggen in vorm, en ook de tweede poging is niet zóó geslaagd, suggereert niet zóó
direct den indruk, dien hij maken wil daarmede, als bijvoorbeeld de ‘demon van de
vrees’. Iedere zenuw, iedere spier is hier tegelijk een afweer en een schuilgaan. Men
lette op de voeten, met de naar achter gebogen teenen, op de handen, op de lijnen
der armen, de spieren van schouders en dijen, de houding van het lichaam, de
ingetrokken mond en oogen, het is een plastisch geworden kreet van ontzetting, de
tot vorm verstijfde abstractie zelf.

ANGST (TERRACOTTA),

Daar is ook de hoogmoed. Een duivel, groen, in terracotta, een en al
opgeblazenheid, de neus in de lucht en met ezelsooren. Daar is de nijd, de hand graaft
de nagels diep in het vleesch, de nek is langgestrekt.
Dat is reeds niet meer eigenlijk verhalend werk, zooals de kunstenaar het zelf
klassificeert. De relatie van den kunstenaar tot dit werk is zelfs wellicht zuiverder
lyrisch dan die van tal van andere door hem als lyrische werken aangeduid. Men
vergelijke de ‘twee zielen’, brute kracht verteederd door liefde. Ik herinner mij, hoe
ik met E. voor dit werk stond, voor dit en een ander, ‘Wolken’, dat de kunstenaar
karakteriseerde als een ‘spel van liefde en luchtige beweging’. Dingen van dien aard,
zei hij, zijn de uitdrukking van wat als woord, of vorm of stemming in het groote
magazijn van ons geheugen is gebleven, meestal zijn wij ons deze herinneringen niet
bewust, dan valt er plotseling een licht op. Edström neemt dan een stuk klei en met
stille voldoening ziet hij de opgeborgen levenservaring gedaante aannemen.
Maar al deze arbeid, hoeveel daarbij ook zij, dat onbeperkte bewondering verdient,
is voor den kunstenaar enkel nog voorbereiding. Edströms hartstochtelijke geest
houdt zich bezig met geweldige problemen en het is alleen dank zij zijn
allermerkwaardigst vermogen zich te concentreeren, dat hij zich in verhalend en
lyrisch werk weet voor te bereiden op de epiek, die hij hoopt eenmaal te kunnen
geven. Een schrede op den weg daarheen is zijn ‘Rhapsodie’, een werk met een
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rhythme zoo sterk, dat gij het meent te hooren. Het heeft nog niet zijn eindgedaante.
Er zijn fragmenten van vroegere pogingen, waarin het openbloeiende van deze figuur
nog sterker tot uitdrukking komt. Deze figuur zegt Edström is bestemd voor een
park. Het licht moet
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door de bladeren op het naar bovengerichte gezicht vallen. De lijnen van den mantel
zijn enkel wat voor den epicus de versvoet is. ‘The verture of life is the lyrical memory
from the face of nature’.
In diezelfde richting wijzen zijn minder elementaire, maar dieper gedachte Christus
en de Medusa, zijn Prometheus ook. En ook dat schijnt voor den kunstenaar enkel
voorbereiding te zijn voor de groote epische composities, waarmede zijn geest zich
bezig houdt.
Schetsen ervan en studies heb ik gezien, daar zijn er bij, die reeds van jaren her
zijn, de idee was in beginsel reeds aanwezig, toen nog zijn handen moesten leeren
de klei te kneden. Hij heeft al een paar maal gepoogd om op kleine schaal dit
‘monument voor industrie’ te maken, maar ziet zelf heel goed, waar de problemen,
die dit werk met zich brengt, voor hem nog niet oplosbaar zijn. Heel het menschelijk
leven moet in dit monument vorm krijgen. Met elke nieuwe levenservaring stijgen
de eischen die de kunstenaar stelt aan dit werk, wordt de inhoud rijker, terwijl de
contouren van deze compositie, die voor alles monumentaal gedacht is, eenvoudig
moeten blijven.
Dat Edström monumentale arbeid schepven kan, dat bewijzen de schetsen voor
dit monument zelf reeds, evenals trouwens het model van een ander, een fontein
‘Fiat lux’ die zoo forsch is van lijn en zoo elementair gedacht, dat zelfs in de minimale
proporties, waarin de gedachte nu nog min of meer vluchtig tot uitdrukking is
gebracht, de strenge rust, die een monument eischt, reeds de eigenschap is, die het
eerst de aandacht vraagt.
Met opzet heb ik vermeden Edström te vergelijken met andere beeldhouwers,
hoewel er bij den rijkdom van de middelen om zich uit te drukken, die hij tot zijn
beschikking heeft, daartoe gelegenheid te over ware. Dat meende ik verplicht te zijn
aan Edström, die anderer werk bewonderend - gij hadt hem in extase moeten zien
voor Josephssons ‘Nix’! - zoozeer eigen wegen gaat, dat hij zich niet wil laten
klassificeeren. De hoeken en kanten van zijn persoonlijkheid gedoogen niet, dat gij
hem onderbrengt in een bepaald vakje. Hij heeft dingen gemaakt, die men op het
eerste gezicht kon hebben toegeschreven aan Sinding, aan Rodin, aan Rosso, aan
Lambeaux. Het feit reeds, dat ik hier de namen kan noemen van menschen, die
hoezeer ook allen hel brandende bakens der beeldhouwkunst, toch in bijna direct aan
elkaar tegengestelde richtingen wijzen, doet zien, dat Edström er recht op heeft niet
te worden geclassificeerd. Hij is te primitief, te elementair om hem te kunnen indeelen
bij deze of gene groep. Hij is bijna geheel instinctmensch in zijn kunst. Instinct drijft
hem bij de observatie, bij de analyse, het vorm geven is een natuurlijke
noodzakelijkheid geworden voor hem.
Het monument, dat Edström's levenswerk belooft te worden is bekroond door een
groep van drie Titanen: Initiatief, Concentratie en Volharding. Zij bevechten den
draak der materie, maken de aarde dienstbaar aan den mensch, opdat zij hare schatten
afstaat.
Deze strijd der titanen schijnt mij symbool voor het leven van den kunstenaar, een
symbool in die beteekenis van hoogere potentie, waarmede Edströms symbolisch
werk het begrip tracht te vullen.
Berlijn, April 1911.
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Japansche kleurendrukken in het Rijks Ethnographisch museum te
Leiden
door dr. M.W. de Visser.
III. Katsugawa Shunsho's leerlingen.
De tweede tentoonstelling*) (1 Aug. - 1 Nov.) was in hoofdzaak aan K a t s u g a w a
S h u n s h ō (1726-1792) gewijd; de derde (1 November - 1 Februari 1912) bevat
zijn voornaamste leerlingen, behalve H o k u s a i . Deze laatste, in Europa meest
bekende en beroemde meester, zal later afzonderlijk worden behandeld.
Getrouwe volgelingen van 's meesters stijl waren S h u n k ō , S k u n j ō ,
S h u n k w a k u e.a. Bij S h u n z a n zien we, evenals bij S h u n c h ō , Shunshō's
grootsten leerling, een overheerschenden invloed van To r i i K i y o n a g a , van
wiens prachtig werk de eerste tentoonstelling een beeld gaf. Wat S h u n y e i betreft,
verscheidene der hier tentoongestelde platen bewijzen, dat deze veel nader bij zijn
meester stond dan de woorden van STRANGE (J a p . C o l o u r p r i n t s , p. 26) zouden
doen vermoeden. S h u n y e i ' s leerlingen S h u n s e n en S h u n t e i daarentegen
bewandelden geheel andere banen. S h u n s e n is vóór alles een verdienstelijk
landschapschilder; zijn vrouwefiguren herinneren volstrekt niet aan Shunshō of
Shunyei en vormen een eigen stijl, dien men later terugvindt bij Keisai Yeisen.
S h u n t e i 's prenten zijn een vreemd mengelmoes van wilde gevechts-scènes, zeer
bont van kleur doch krachtig van lijn, die Kuniyoshi c.s. tot voorbeeld kunnen gediend
hebben, reusachtige worstelaars, en vrouwefiguren; de laatsten, die wij soms op fijne
surimono's, soms op grootere prenten zien verschijnen, wijzen duidelijk op zijn
gemeenschap met Shunsen.
Van S h u n k ō , wiens bloeitijd valt in de Kwansei periode (1789-1800), zijn tien
platen tentoongesteld (nrs 1-10). Op nr 1 zien we een schuit op de rivier, waarin
eenige dames genoegelijk onder een afdakje, met opgerolde zonneblinden voorzien,
een kopje sake (rijstwijn) zitten te drinken. Een van haar spoelt tenminste zulk een
kopje in de rivier af; een andere staat aan de voorplecht uit te kijken, met een rol
schrijfpapier in de hand, zeker om straks een langen brief te schrijven. Aan den oever
verrijst een t o r i i (Shintō-tempelpoort); de tempel zelf duikt uit de boomen op, en
eenige bloeiende kerseboompjes bewijzen dat het lente is. Twee der dames hebben
hare klompjes vóór op de schuit gezet, om de fijne matten onder het afdak niet te
beschadigen.
Nr 2 vertoont een vrouw met een vroolijk huppelend jongetje aan de hand, dat een
groote tasch met amuletten aan den gordel draagt, ter afwering van alle mogelijke
demonen. Achter haar loopt een man met een zak en een regenscherm op den rug en
eenige dingen in de hand. Achter een schutting zien we de grillige takken van
pruimeboomen. Nr 3 stelt twee dikke worstelaars voor, tot den aanval gereed. De
scheids-

*) Ter aanvulling van de beschrijving van nr 6 der tweede tentoonstelling diene dat het
diermasker van den danser een vossekop voorstelt. De vos is niet alleen de bode van Inari,
de Rijstgodin, maar ook aan de laatste zelve wordt vossegestalte toegeschreven. Als zoodanig
is dus de vos de brenger van rijken zegen, hoewel ook de Chineesche voorstelling van den
vos als spookdemon zeer verbreid is in Japan.
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rechter in de deftige breedgeschouderde staatsiekleeding (kamishimo) staat erbij,
met zijn waaier om het teeken te geven. De kring, waarin zij moeten vechten, wordt
gevormd door een dikken ring van riet, gedeeltelijk met doek overdekt. Aan den
voorhang wappert een bos g o h e i (heilige Shintō-papieren), waardoor de
beschermende aanwezigheid van een Shintō-godheid verzekerd en het boos gespuis
der duivels wordt buitengesloten.

NR

4. VIER TOONEELSPELERS IN ROL, DOOR KATSUGAWA SHUNKō.

Op nr 4 spelen vier tooneelspelers hun rol; de op den voorgrond zittende krijger,
wiens zwarte mantel met groote pioenrozen is versierd, is door het uit vier in elkaar
geplaatste vierkanten bestaande wapen op dien mantel kenbaar als een der beroemde
Danjurō's (acteursnaam) terwijl de vrouw achter hem het wapen van den acteur
Segawa op de mouw draagt. De tweede man is blijkbaar Matsumoto, getuige het
karakter Matsu op zijn gewaad. Ook nr 5 is een tooneelspeler in rol, n.l. Nakayama
Yoshio in de rol eener geisha Kikuno, ‘Chrysanthenveld’, staande bij een theehuis
aan de rivier. Nrs 6-9, eveneens tooneelspelers, zijn zeer mooie prenten, het palet
van Shunshō waardig en ook geheel in diens stijl geschilderd. Ditzelfde geldt ook
voor nr 10, een vrouw met een tanzaku, een smalle strook papier om verzen op te
schrijven, in de hand; op den achtergrond een kronkelende beek.
S h u n j ō is vertegenwoordigd door drie platen (11-13), drie statige figuren, die
hem doen kennen als een getrouw, talentvol navolger van Shunshō's stijl. Het zijn
weer tooneelspelers in rol; nr 13 stelt een adellijke dame voor, volgens de karakters
op haar mouw uit de provincie Omi; het wapen op haar kleed doet aan de Matsudaira's
denken, doch ook verscheidene andere daimyō families hadden een dergelijk wapen:
de k i r i (Paulownia imperialis), die ook het Keizerlijk wapen vormt. S h u n k w a k u
(nr 14) geeft eveneens twee tooneelspelers in Shunshō's stijl te zien; de Fuji, met
wolken om den voet, verrijst op den achtergrond. Ook deze leerling was den meester
waardig.
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S h u n y e i (in de tegenwoordige uitspraak Shun-ei) (1762-1819) toont zijn kunst
in 11 prenten (nr 15-25). Nr 15-20, alle tooneelspelers, zijn blijkbaar uit den tijd toen
deze schilder nog geheel in 's meesters geest werkte, en daar het volstrekt niet het
werk is van een beginner, moet Shunshō's invloed ook op dezen leerling groot geweest
zijn.
Ook nr 21 is een tooneelspeler, in dreigende houding, gereed om zijn zwaard te
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trekken. Nr 22 daarentegen is een geheel ander motief, n.l. de Chineesche oorlogsen huisgod Kwan Ti met een zijner beide trawanten, zijn trouwen volgeling Cheu
Ts¯ang, die altijd met een hellebaard in de hand en een zeer donker gekleurd gelaat
wordt afgebeeld. Op de Chineesche voorstellingen is Kwan Ti tevens vergezeld van
zijn zoon Kwan P'ing. Hij zelf is de beroemde held Kwan Yü († 219 n.Chr.), in 1594
tot god verklaard onder den naam van ‘Keizer Kwan’. Hij is niet alleen de oorlogsen huisgod, maar ook de beschermer van den handel en tevens een der vijf
literatuurgoden. Hij staat hier, in volle wapenrusting, zijn fraai groen overkleed
versierd met een draak te midden van donder en bliksem (voorgesteld door een
vlammende spiraal), onder den denneboom, symbool van lang leven. Deze mooie
plaat herinnert aan het feit, dat Shunyei ook bij de Kano's ter schole ging. Zijn
veelzijdigheid doet aan Hokusai denken, al is zijn werk geheel verschillend; want
ook de Tosa school was hem niet vreemd.
Wat nr 23 betreft, daarin herkennen we terstond K i y o n a g a ' s invloed. Op den
voorgrond zit een klein meisje fluit te spelen, en op de muziek dansen vier vrouwen
en een man, terwijl een oude vrouw staat toe te zien, geleund op een staf. Weer zien
we, als bij Kiyonaga's tempelprocessie van god Sannō (eerste tentoonstelling), een
groote pioenroos op den hoed van een der vrouwen, die in elke hand zulk een bloem
zwaait. Al de personen, ook het fluitspelende meisje, dragen hetzelfde wapen op het
kleed: een kleine chrysanth in een wijden, drievoudigen kring. Een der vrouwen heeft
den strik van haar obi (gordel) van voren en is als zoodanig kenbaar als oiran
(voorname hetaere). De voorste draagt een stokpaardje in de opgeheven linkerhand.
Stokpaardjes werden oudtijds gebruikt bij de tempelfeesten van Gion (te Kyōto) en
Hachiman, den oorlogsgod. Mannen er op rijdend of met een houten paardekop over
't hoofd fungeerden bij die processies als paarden, aan de godheid gewijd. Zoo heeft
ook de hier voorgestelde dans ongetwijfeld godsdienstige beteekenis. Het is een
mooie, rythmisch opgebouwde groep, harmonieus van lijn en kleur.
In nr 24 zien we Shunyei weer in een ander licht. De held Kagekiyo (12de eeuw),
met een zwaren balk onder den arm en woest fladderende haren, zet zijn voet op den
nek van een neergesmakten krijger, die met uitpuilende oogen en open mond ligt te
spartelen. De wilde kracht, die uitgaat van den demonischen held, met zijn dreigend
baardig gelaat, wiens harige borst, armen en beenen de woestheid van zijn uiterlijk
verhoogen, is meesterlijk geteekend. Ook de kleuren, geel, zwart, wit, rood en paars,
zijn prachtig. Kagekiyo is een bekende heldenfiguur, wiens geschiedenis met legenden
doorweven is. Toen bij den grooten zeeslag bij Dan no-ura (1185) de Taira's verslagen
waren door de Minamoto's, werd hij als krijgsgevangene naar Kamakura gevoerd en
liet zich daar dood hongeren. Volgens de legende vermomde hij zich als Buddhistisch
priester om Yoritomo, het hoofd der Minamoto's, bij een godsdienstige plechtigheid
te vermoorden, of hij rukte zich de oogen uit om den triomf zijner vijanden niet te
zien. Met deze wilde figuur zien we in Shunyei als het ware den voorlooper van
Kuniyoshi en de Osaka school.
S h u n c h ō (werkte ongeveer 1786-1803) (nrs 25-43) is zeer goed
vertegenwoordigd. Deze, Shunshō's grootste leerling, doet alleen in nr 25, een acteur
in rol, aan hem denken, overigens is zijn werk geheel gelijk aan dat van To r i i
K i y o n a g a . Op nrs 26-28 zien we oirans, voorname hetaeren in prachtige gewaden
met rijke obis (gordels), wandelend met haar gevolg van kleine, met papieren bloemen
in 't haar versierde meisjes. Op nr 27 zijn ze bij den steenen torii van een Shintō
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tempel, waarvan alleen het laatste karakter van het opschrift te zien is; vermoedelijk
is het een Temmangu tempel, gewijd aan Su-
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gawara Michizane, een beroemden minister uit de negende eeuw. Een denneboom
en nagemaakte ooievaars, hangend aan koordjes, symboliseeren lang leven en geluk.
Op nr 27 draagt een der kleine meisjes een groot raket, een bewijs dat het Nieuwjaar
is. Nrs 27 en 28 behooren blijkbaar tot dezelfde serie, rechts in den hoek met
symbolische planten, bamboe en matsu, aangeduid. De namen der oirans en de huizen
waartoe zij behooren, 't Ooievaars- en het Juweelenhuis, staan boven haar hoofd
vermeld. Deze prachtige platen zouden, wanneer ze niet door Shunchō geteekend
waren, in allen deele voor Kiyonaga's werk kunnen doorgaan.

NR

28. OIRANS, DOOR KATSUGAWA SHUNCHō.

Dit is niet minder het geval met de drie volgende (29-31), waarvan de laatste helaas
sterk beschadigd is. Nr 29 daarentegen is een buitengewoon mooie prent en uitstekend
geconserveerd. Het stelt weer een van die rijke huizen voor, door elegante vrouwen
gestoffeerd, zooals we ze bij Kiyonaga hebben leeren kennen. Ditmaal is het een
groot landhuis, welks deuren voor een groot deel zijn weggeschoven, want de lente
is in het land. Op den voorgrond reikt een klein meisje een takje met kersebloesem
aan hare moeder, die met een andere dame op den hoek der veranda zit te genieten
van het lenteweer. In de kamer zitten twee dames bewonderend te kijken naar het
werk van een kalligraaf, die met genoegelijk bewustzijn van zijn talent met krachtige
hand het penseel hanteert. Kalligraphie is voor den Oosterling even hoog als
schilderkunst; vooral de Chineesche karakters leenen zich uitmuntend tot het
beoefenen van ware kunst bij het schrijven ervan. Een kleine bediende, met een kaal
geschoren hoofd als een Buddhistisch priester, komt op de veranda met een schaaltje
op een zwart verlakt standaardje aan. Op den voorgrond spreekt de matsu van lang
leven, op den achtergrond zorgt een Shintō tempel te midden van geboomte op den
groenen heuvel, aan welks voet de torii staat, dat de bescherming der goden het huis
nabij zij. Het prachtige rose, groen en zwart der gewaden, het zachte grijs van grond,
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schuifdeuren en wanden, en de meesterlijke compositie der gratievolle figuren geven
aan deze mooie prent een innige stemming van kalme rust.
Op nr 30 wandelen drie dames en een kleine jongen in een mooi berglandschap,
waar het zachte rood der ahornbladeren den herfst verraadt. Ook hier weer heeft
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de schilder het lakzwart der overgewaden van Kiyonaga overgenomen. Nr 31 speelt
aan den oever van een breede rivier in de lente. Aan den overkant is het zacht rose
der bloeiende kerseboomen haast onmerkbaar aangegeven. Wijd en ver strekt zich
het riviergezicht op den achtergrond uit; wie zou nog gelooven aan het dwaze praatje
dat de Japansche kunstenaar geen perspectief kent? Vier dames, van wie drie de
tsuno-kakushi of ‘hoornverberger’, een soort van kap vroeger door vrouwen gedragen
bij het bezoek aan de Buddhistische tempels, op het hoofd dragen, maken zich gereed
om een trap af te gaan, die leidt naar den steenen torii van een tempel, waarvan we
op den voorgrond nog juist het bovengedeelte zien; het is niet recht duidelijk hoe dit
laatste mogelijk is. Ook hier mooie kleuren en gestalten, jammer alleen dat de prent
geleden heeft.

NR

29. PRENT VAN KATSUGAWA SHUNCHō.

Nr 32-34 behooren tot een serie, ‘Zeven soorten van werk bij de zijdewormenteelt
en het weven’. Op nr 32 ziet men twee vrouwen en een meisje bij een kronkelende
beek. In de verte duiken de toppen der bergen uit den nevel op. De vrouwen zijn aan
't vangen van de zijdevlinders, die lustig rondfladderen. Op nr 33 zijn twee vrouwen
bezig met open doozen waarin de zijdewormen netjes op rijtjes gelegd zijn; een groot
rek dient blijkbaar om er de doozen op te zetten. Een derde vrouw is bezig met haar
stevigen kleinen jongen; achter haar ligt haar pijpje. Nr 34, zeker de laatste van de
serie, geeft een vrouw aan 't weefgetouw te zien met haar rookgerei achter zich op
den grond; een andere staat toe te kijken. Nr 35, een prent die behoort tot een reeks
van acht gezichten van Yedo, voorstellend de Yoshiwara, vertoont twee vrouwen,
door het geopende venster uitziend naar den regen, die, opgezweept door den wind,
neerslaat op de rijstvelden. In de verte spoeden zich twee draagstoelen en een paar
voetgangers langs den weg. Op nr 36, een dubbele prent, wandelt een groot gezelschap
vrouwen en meisjes onder de fijne ranken der wistaria (fuji), te zamen een
harmonieuse mengeling van kleuren en lijnen vormend. Ten slotte (37-42) geeft deze
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groote meester ons zes mooie h a s h i r a - k a k u s h i , ‘zuilverbergers’ te zien, de
bekende hooge smalle platen, waarin de schilders gaarne hun geheele kunst
nederlegden. Het zijn vrouwen in allerlei houding en kleeding, nu achteloos hurkend
op de veranda en spelend met een poes (nr 37), dan (nr 38) op nieuwjaarsbezoek uit
in vollen dos, met een zwarte kap over het
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hoofd en een kleinen bediende achter zich, die op den rug den dubbelgevouwen
‘demonen-breek’ boog draagt, het gebruikelijke nieuwjaarsgeschenk voor kleine
jongens, zoo juist op de ‘Nieuwjaarsmarkt’ gekocht. Op nr 39 zien we de huisvrouw
met een schotel in de hand staan bij een hurkenden man, die op een laag tafeltje een
grooten visch in mooten gaat snijden; een groote wortel(daikon), het geliefkoosde
gerecht der Japanners, ligt er in een tobbetje bij. Op nr 40 vermaken twee vrouwen
zich met een Chineesch hondje, een van die teere lievelingen der Japansche dames,
op het bezit waarvan zij trotsch zijn. Nr 41 vertoont twee dames op de wandeling,
en op nr 42 treedt een jonge vrouw van de veranda de kamer binnen met een
boekendoos, waarop de titel van 't werk, dat zij bevat, is aangegeven. Iemand die op
de veranda zit, achter de schuifdeur, trekt haar schertsend bij haar kleed, dat daardoor
openvalt. Op den grond ligt een groot instrument dat volgens het opschrift van een
eraan bevestigd plankje de ‘sleutel van de schatkamer’ is.

NR

47. TEMPELBEZOEK, DOOR KATSUGAWA SHUNZAN.

S h u n z a n , een andere van Shunshō's leerlingen, werkte in de periode Kwansei
(1789-1800). Dit vermelden de Japansche bronnen in tegenstelling met STRANGE,
die (p. 27) hem voor een leerling van Shunyei houdt. Ook hij herinnert sterk aan
Torii Kiyonaga. Op nr 43 zien we dansende en musiceerende vrouwen met
theatermaskers in de hand, terwijl op nr 44 twee knapen een Nieuwjaarsdans uitvoeren,
versierd met de symbolen van geluk en lang leven (ooievaar, sparretakjes en
schildpad). De een heeft een waaier, de ander een trommel in de hand, en een andere
trommel ligt op den grond, als gewoonlijk beschilderd met de m i t s u d o m o e , d.i.
de drie komma-vormige figuren, die volgens de Japanners Licht, Duister en
Primordium verbeelden, maar een verbasterde vorm zijn van de Chineesche Ya n g
en Y i n (Licht en Duister), welke te samen het Primordium (T c a i -K i h ) vormen,
waaruit zij zijn ontstaan. Men ziet de mitsudomoe zeer veel bij tempelfeesten, vooral
op lantarens. Na een vrouw en een meisje, spelend met een hondje (nr 45), en een
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fantastische voorstelling van een reusachtigen karper bij een waterval, op den schouder
van een man rustend (46), zien we op nr 47, een mooie, fijngekleurde prent, een
gezelschap vrouwen en meisjes
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het ruime gebied van een Buddhistischen tempel verlaten. De vroolijke bedrijvigheid,
die er om en in den tempel heerscht, geven duidelijk weer, hoezeer de Japanner zich
in die omgeving thuis gevoelt. De duiven, die door een kind gevoerd worden,
herinneren aan Hachiman, den oorlogsgod, wiens boden duiven zijn; doch ook in
den grooten Kwannontempel in Asakusa (Tōkyō) nestelen vele duiven. Nrs 48 en
49 zijn twee landschapjes: de Buddhistische tempels Ishiyamadera en Miidera, in
het gebergte gelegen. De bij de Chineesche en Japansche landschapschilders zoo
geliefde nevels onttrekken ook hier, in breede strepen hangend, gedeelten van 't
landschap aan het oog.

NR

57. PRENT VAN KATSUGAWA SHUNSEN.

Nu volgen S h u n y e i ' s leerlingen, S h u n s e i , S h u n k ō , S h u n w a , S h u n s e n
en S h u n t e i . Nr 50, forsch van lijn, is een prent van S h u n s e i (wiens werk dateert
van de Bunsei periode, 1818-1829), voorstellende vogels en sparreboompjes.
S h u n k ō wiens naam anders geschreven wordt dan de bovenvermelde leerling van
Shunshō, is goed vertegenwoordigd door nr 51, waar een woeste krijger bewijs geeft
van zijn enorme kracht, terwijl nr 52, een prent van Shunwa (die eveneens in de
Bunsei periode werkte) twee vrouwen geeft die aan Utamaro doen denken.
S h u n s e n , van wien we in het begin van dit overzicht reeds spraken, toont een
veelzijdig en groot talent. Het is jammer, dat de meeste zijner door levendige figuren
gestoffeerde landschappen in onze verzameling, hoewel uit het Kabinet van
zeldzaamheden afkomstig en dus vermoedelijk in den tijd van zijn werkzaamheid
(Bunsei periode) in Japan gekocht, zoo hard van kleur zijn. Daar ons de ruimte
ontbreekt om ze alle tentoontestellen, zullen we een gedeelte ervan, waaronder de
hardsten van tint, in een portefeuille ter bezichtiging leggen. Een sterke voorliefde
voor geel en rood, en een stereotype roode horizonrand zijn kenmerkend voor
Shunsen's landschappen. Het zijn vaak sneeuwgezichten, zooals nrs 53, 54, 58 en
60. Op de beide eerste prenten staan drie personen, met regenschermen gewapend,
te praten aan den oever van een breede rivier; de sneeuw bedekt de daken en boomen
aan de overzijde, en dwarrelt in dikke vlokken neer. Op nr 58 komen drie dames, op
haar hooge klompjes wadend door de sneeuw, op bezoek bij een klein huisje, dat er
met zijn witte haag, poortje
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en dak alleraardigst uitziet. Aan 't geopende ronde venster zit een man te lezen, maar
kijkt nieuwsgierig op om te zien wie daar komt, en een klein meisje verwelkomt de
bezoeksters. Op nr 55 wordt een vrouw uit een overdekte reisschuit aan land gedragen,
en nr 56 speelt vermoedelijk op het strand bij Enoshima, het heilige eiland van de
geluksgodin Benten, met den Fuji op den achtergrond. Twee kleine jongens maken
grappen tegen twee reizende jonge dames, tot groot vermaak van den pakjesdrager,
die juist bezig is, de losgegane sandaal van een der meisjes vast te maken. Nr 57 is
een aardig riviergezicht, met dicht bezette schuiten en een groote, hooge brug
(vermoedelijk Ryōgoku-bashi over de Sumida rivier te Yedo); op den voorgrond
wandelen vier dames, één ervan met een kind op den rug, gevolgd door een kleinen
bediende.

NR.

60. PRENT VAN KATSUGAWA SHUNSEN.

Nr 59 verbeeldt Urashimatarō, den held van een overoude sage, een armen
visscherszoon, door een groote schildpad gebracht naar een wonderschoon zeepaleis,
en verwelkomd door de goddelijke bewoonster, die op deze plaat door haar
slangenhoofdtooi als Drakenprinses wordt afgebeeld. Drie jaren leefde hij daar, met
de prinses gehuwd, maar toen overmande hem het heimwee en liet zij hem op de
schildpad vertrekken. Thuis was alles veranderd, want in dien tijd waren meer dan
driehonderd aardsche jaren verstreken. Wanhopig opende hij de doos, die de prinses
hem medegegeven had met het strenge verbod, haar te openen, als hij ooit tot haar
wilde terugkeeren - en ziet, een wolkje steeg eruit op. Op 't zelfde oogenblik werd
hij stokoud en zonk dood neer op het graf zijner ouders. Het wolkje was zijn ziel!
Op nr 60 maken vijf kleine jongens een enormen sneeuwbal, en op nr 61 trekken
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en duwen er drie een wagentje met een grooten mand met bloemen. Shunsen was
een meester in het afbeelden van spelende kinderen, getuigen nrs 62-64, waar ze met
stokpaardje, trommel, leeuwenmasker, houten zwaard en stok aan 't spelen zijn.

NR.

62. PRENT VAN KATSUGAWA SHUNSEN.

Nr 65, één van een reeks voorstellende ‘schoone vrouwen op de vijf voornaamste
feestdagen’, n.l. het jongensfeest op den 5en van de 5de maand, vertoont een jongen
die twee groote zwaarden gekregen heeft. Shōki, de Chineesche demonen-afweerder,
afgebeeld op een vaandel, zweeft boven aan, naast den papieren karper, die op 't
jongensfeest overal waar kleine jongens zijn, aan een hoogen paal in de lucht zweeft,
soms bij drie of vier tegelijk. Het is, zegt men, het symbool der volharding, omdat
de karper tegen den stroom, ja zelfs tegen een waterval opzwemt. De woeste golven
die hij kan klieven vormen de versiering van een ander vaandel. Van de twee vrouwen,
verder op deze prent afgebeeld, slaat ééne met twee stokjes op een houten bakje (een
soort van trommel?). Na een mooie plaat met drie dansende figuren (nr 66), volgen
nog twee andere (67 en 68) met jonge meisjes en vrouwen.
Ten slotte komt S h u n t e i (1769-1820), eveneens in het begin van dit stuk vermeld.
Daar ons de ruimte ontbreekt, al zijn platen tentoontestellen, en bovendien de kleuren
van eenige zijner gevechtsscènes buitengewoon bont en hard zijn, geven wij alleen
de beste, terwijl de rest in portefeuille ter bezichtiging is. Nr 69 is een worstelaar,
wiens naam op zijn schort vermeld staat; deze krachtige figuur is buitengewoon goed
weergegeven. Zijn gelaat tintelt van strijdlust en zijn machtig lichaam is in volle
beweging. Een rij van andere worstelaars, die we waarschijnlijk niet zullen kunnen
plaatsen, geeft hen in allerlei standen weer. Nr 70 vertoont het verwoede gevecht
van twee krijgers, I Danjō en Takezawa Shingo, bij een waterval. De laatste, wiens
zwaard gebroken is, delft het onderspit en wordt op den grond neergedrukt door zijn
overwinnaar, die op 't punt is hem met zijn kort zwaard het hoofd af te houwen.
Shuntei had blijkbaar een groote liefde voor wilde kracht, en wist die ook meesterlijk
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te leggen in zijn worstelaars en krijgers. Doch ook vrouwen beeldde hij af, zooals
we zien op nrs 71 en 72. In een groot theehuis zitten op den achtergrond een paar
doordraaiers; één van hen, vanwege de zomerwarmte en den wijn in zeer luchtige
klee-

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 21

360
ding, houdt zijn sake-schaaltje nog eens bij om zich door een der bedienende meisjes
in te laten schenken. Op den voorgrond is een andere vrouw bezig boven houtskool
kleine koekjes te bakken; naast haar zit de bestuurder van het huis boek te houden
en rekeningen te schrijven. Een kind, met een rol aaneengeregen koperen munten in
de hand, komt koekjes koopen en praat met een vrouwelijke bediende, die met een
blaadje in de handen weggaat. Wat er op 't blaadje staat is door zware beschadiging
der prent niet te zien. Nr 72 schijnt een scène uit een verhaal, getiteld ‘Geschiedenis
van den goddelijken bijstand van Kompira’. Deze Kompira is een Buddhistische
draakgod, beschermer der zeevaarders en reizigers over zee, bij de Restauratie in
1868 door de Shintōisten onder den naam Kotohira geannexeerd; zijn tempels zijn
druk bezocht, en verspreid over het geheele land. We zien een voorname vrouw met
twee dienaressen op de veranda van een enorm huis; een samurai (krijger) in
ceremoniegewaad staat met zijn rug naar haar toegewend; blijkbaar speelt zich een
ernstige zaak tusschen hen af, waarin de beide dienaressen, eerbiedig op den grond
gezeten, zich mengen. In de groote zaal is een groot gezelschap in
ceremonie-kleederen bijeen. Ver op den achtergrond zien we door de geopende
schuifdeuren een riviergezicht met bloeiende kerseboomen.

NR

75. NIEUWJAARSPRENT, DOOR KATSUGAWA SHUNTEI.

Vier surimono's van Shuntei (nrs 73-76) sluiten de rij. Evenals meestal het geval
is, zijn deze gelegenheidsprenten rijk met goud en zilver versierd. Op een gevecht
(73) volgt een Nieuwjaarsscène (74), waarbij het offertafeltje met de kreeft, bamboes
etc., en het raket niet ontbreken. Een groote harp (koto) staat rechtop tegen den
achterwand van het toko-no-ma, en een rijk gewaad hangt aan een verlakten standaard.
Nr 75 is ook een Nieuwjaars-kaart, getuige het raket dat de afgebeelde jonge dame
in den arm heeft. Niet minder fijn is nr 76, waar een prachtig gekleede oiran een
bloeiend dwergboompje bewondert.
Na deze school behandeld te hebben zullen we ons tot Utamaro wenden, doch ter
vergelijking zullen Ippitsusai Bunchō's fijne, sterk aan Harunobu herinnerende prenten
aan dien grooten meester voorafgaan.
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De vliegende man
door Karel van de Woestijne.
Norschelik-krommende schroeve
die telkens, in duizelig buitlen,
biedt viervoudig den wind
neigend een nijdigen nek:
'k zinge u; en 'k zinge u, o vlerken
die spant als den schoft van een trek-os,
maar die teeder en licht
zijt als de vlerk der kapel;
motor, 'k zinge u en ronk
in me-zelf als het dommelig ronken,
('lijk aan de deur van een biekorf gonst hommelen-ronk,)
schuddend uw binnenst, en schuddend
de schuite, en schuddend het want-werk,
schuddend als de aêm van den hengst
waar hij den meester verwacht;
- 'k zinge u; en naar me in 't brein
de begeerte van 't zingen bemeestert,
duizel 'k als dronken, omdat
boud ik te zingen u durf.

I. Het Rijzen.
I.
Zóo als een vogelken, 't nestjen
ontvallen, met trillende vlerken
heft aan den rijzenden hals
't kopje dat hankert en vreest,
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('t lijfken is lam, en de veêren
des staarts zijn slepend ter aarde,
maar aan gehevene borst
bonst zwaar 't levende hart;
heel het onmachtige diertjen
en leeft dan van 't kloppende binnenst
welk in de vrees van het oog
smeekt, en de pennen door-beeft;):
zóo ligt siddrend het tuig;
en de staart nog de schuite verroeren;
maar daar-binnen is de aêm
trillend aan vlerken en schroef;
nijdig, en wachtend de vlucht
die het voere ter wegende streken
waar 't zwaar hijgen vermeêrt
vreugd om het stijgend gezwoeg.
Nijdsch om den wachtenden ijver,
en machtloos, ligt het te morren:
waar mag wijlen de Heer?....
- Zie, hij is naêdrend, en lacht.
't Lederen kolder omsluit
de geriemde en bewogene lendnen;
't blinkend gelaat is een bloem
goud in den donkeren helm,
zóo men van Hermes het oolijk
gelaat in den ronden petasos,
zóo men z'n monkelen loos
binnen z'n hoedeken ziet;
moeilijk en linksch is de stap
als de stap van een valk; en z'n oogen
zijn - en zij zien hoog-óp oogen eens valken, en star....
- Naderend, is hij genaêrd;
en hij stapt in de schuite, geniepig
't handen-gebaar, en beducht
't zitten van romp en van knie;
't hoofd naar voren; omzichtig
de varende blik, die de ronde
schrijft, aan den einder, des wils
metend de cirklende baan.
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Peilend tuurt hij; verzet dan de voeten;
zijn vuisten, voorzichtig,
roeren ter stangen. Hij zucht.
Ronkend vermeert in het tuig
de adem. Een scheute vooruit;
en een nieuwe; en een scheute ter hooge.
Heffende recht zich de schroef,
roerend al rasser, en slaat
heftig aan 't draaien; de vleuglen
vertoonen der vlekkende zonne
't vlak van 't gebogene zeil;
wegend beweegt aan den rusch
slierend de staart. En na liggende reis
en een rukkenden reutel
gaan in een kolkenden draai
man bin' vlieger omhoog....
Hooger en hooger, en kleiner
en kleiner de kring der gekromde
kreitsen die stijgen, springt
steigrend het wilde gevaart.
Doch: staakt plots. En de lucht,
en de winden, en 't wolken-bewegen
staken hun roeren: de man
zoekt, hoog hangend, zijn wit.
Wachtend en ledig aan adem
is roerloos de wereld; en, zoekend,
heeft hij der wereld geleerd
't wachten, opdat hij het vind'.
Weer gaan echter aldra
en geluchte en gewolk aan het stuwen;
ruischende gaat van den wind
koelte aan het menschen-gelaat;
waar zij verheffen het hoofd,
de menschen, en wondrende blikken
schietende zien, en krommer van vlerke,
en schuiner van vlucht,
wippen van wolke tot wolk,
- en de wereld is zinderend zingend, man en gevaarte, en raên
brallend van kinne de man,
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krakend van want het getuig....
En zij gaan, thans zéker in 't weten,
zéker in 't willen, en blij,
zéker te zijn; en zij gaan
steevnend den lucht-kring door,
en de wolken te boven, 't orkaan te
boven, een dunner stramien
tegen van licht, een gewieg
tegen van ijleren wind,
en het teêre getintel des aithers
tegen.... En wáar ze aan het oog
zwarter vertoonen den stip
welken zij wierden in 't rijzen,
verkleinend aldoor: in den hemel
worden ze grooter en licht,
daar ze de zonne bedruipt;
daar ze een edeler zon,
die van dampen en doezlende wolken
vrij blijft, stralend ze slaat,
kaatsend van draaiend gestraal
man en gevaart.... En aldus,
tot de bron van al leven genaderd,
neemt weêr ruste de man,
vlak het gezicht aan de zon.
Stout is z'n blik; hij en sluit
oog noch wimper; z'n harte
bonst in z'n kele; hij staart.
Feller is blakend het licht.
Nóg blijft open, star-oogend,
het oog. Aan het koken
gaat, rood-baeklend, de zon,
priemend zijn blikken als blind.
- Dán is verwonnen zijn hoogmoed;
pijnelik sluiten z'n schalen,
purpren bewemeld, alwaar
wereld aan wereld er rolt.
Zachte herneemt hij z'n vaart,
en z'n hart is verweekt en weemoedig.
Laas! wie de zon in 't gelaat
zag, is onzalig voortaan....

(Slot volgt).
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In retraite
door Jurriaan Zoetmulder.
VIII.
David was 'n stille gast, een die zoo kalmpjes z'n weg ging.
De pastoor had z'n studeer-kamer en wat hij aan wetenschappelijke werken bezat
bereidwillig en vrindelijk tot z'n beschikking gesteld, maar, nadat David op 'n middag
'n half uurtje in de oude boekdeeltjes had geneusd en met 'n meer en meer ontevreden
gezicht de bandjes had terug gezet in het kleine gelid, was-t-ie niet meer in heerooms
studeervertrek verschenen, waar alles in 'n kwalijk-riekend tabak-aftreksel gedrenkt
scheen. Voortaan zat-ie de ochtend-uren in z'n eentje met z'n klassieke werken in
den tuin en toen 't weer omgeslagen was, in de ruime spreek-kamer, die voor in de
pastorie was en uitzag op de allee. Af en toe ondernam hij ook fietstochtjes, ‘om de
omgeving te leeren kennen’, vertelde hij telkens, als hij met 'n goedkoop, klein grijs
petje op z'n bolle hoofd, de broekspijpen van onder met stalen veeren nauw-sluitend
gemaakt, z'n rijwiel uit 't hok naast de keuken haalde. En telkens kwamen Martha
en de ouwe Da uitgeloopen om bij z'n uitrijden tegenwoordig te zijn en te zien hoe
hij harkerig z'n fiets besteeg, vreezig met wijfelende stuur-bewegingen en
uitflapperende jaspandjes aan z'n gekromden rug.
Martha, jolig, al was ze 'n eind in de dertig, deed 'm in de keuken vaak grappig
na, de handen aan 'n stoel-leuning bij wijze van stuur en Da goed-lachs, wanneer ze
in d'r humeur was, stond te gieren om de imitatie van ‘den houten Klaas’, zooals ze
David noemden.
De laatste dagen had de geleerde ook liefhebberij voor 't hengelen opgevat, nadat
hij in 't schuurtje 'n hengelroe had gevonden. Met deegjes, die Da voor 'm maakte
van oud brood en aardappels en, in 'n blikken doosje, wormen, die Martha hielp
zoeken, met den langen rieten stok over den schouder, 'n vischnetje in den zak van
z'n jaspand, trok hij er op uit voor groote dingen toegerust, probeerde eerst z'n
hengelaarskunst en fortuin in de vaart bij de kerk, zwierf al verder en verder, bracht
nooit wat thuis. Maar voor de maaltijden was-t-ie altijd stipt terug en schoon langzaam
in alles, was-t-ie dan geweldig op kracht.
Jaap gaf den pastoor wel 'ns 'n knip-oogje, als David achter z'n vol gestapeld bord
te eten zat, of hij arbeidde. Maar eens, toen de litterator buitengewoon zich te goed
had gedaan aan ham en jonge boontjes, kon de schilder zich niet meer inhouden, Hij
stond op en maakte zwijgend en ernstig 'n diepe buiging voor z'n neef. En toen David
hem met 'n verbaasd en kwaad-vermoedend gezicht aanzag, zei Jaap strak kijkend:
‘M'n eerbiedige hulde voor je prestatie’. De pastoor had de grap, die critiek bedoelde,
slechts half goed gevonden. Hij liet David maar stil z'n gang gaan. Z'n gasten moesten
zich absoluut vrij voelen, doen of ze thuis waren, sans compliments. Toch had hij
zich tegenover Martha wel 'ns beklaagd. Vreemde jongen als die David was; je wist
eigenlijk niet hoe je 't met 'm had. Nooit toonde hij zich 'ns echt in z'n schik, liep er
altijd maar saai langs. 'n Knappe kop zeker, maar ook, voor z'n leeftijd, 'n ouwe man.
Ja 't was wel 'n heel verschil met Jaap; onbegrijpelijk, dat die twee zoo na familie
van elkaar waren, zusters kinderen allebei en zoo absoluut anders van aard. Met den
schilder hield je 't in alle geval langer uit; met al z'n gebreken had de jongen 'n hart
van goud. Wat zwak, 'n beetje erg luisterend naar de ingeving van 't oogenblik,
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misschien niet heelemaal geëquilibreerd, maar hartelijk, oprecht, eerlijk.... O 'n massa
goeie eigenschappen bezat-ie.... Zou Martha 't wel willen gelooven, Jaap had 't hart
gestolen van 't halve dorp. Had-ie niet laatst de heele school getrakteerd, toen, juist
bij 't uitgaan er 'n jood voorbij kwam met 'n wagen vol kersen. De jood bofte er bij,
had Jaap
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flink laten betalen, al had de schilder gedreigd hem den nek te breken, als-t-ie hem
'n cent te veel dorst afzetten.... Maar David, ja gunst, 'n stil water met 'n diepen grond..
Toch zou hij niks van 'm zeggen, Heer-beware, maar oprecht gesproken, je kende
den professor na 'n ander halve week samen-zijn nog net zoo min, als toen hij uit 't
wagentje van Hendriks stapte. Maar de neven schenen zich te amuseeren en dat was
al veel. Hij kon ze nou eenmaal op 'n dorp zoo weinig afleiding bezorgen als
geestelijke. Als stadsheertjes waren ze verwend; maar 't leven in 'n stille pastorie
was zoo heel iets anders en misschien daarom voor 'n tijdje wel aantrekkelijk....
De eenzame fietstochtjes van David, z'n wandelingen met en zonder hengel, waren
stiekeme verkenningen van de streek en zoo wist-ie al heel gauw de eenzame
weggetjes en toepaadjes, waar je bijna nooit 'n levend ziel ontmoette. Hij ging in
alles heel secuur te werk, geheimzinnig en berekenend. Na de geschiedenis met de
boord, had hij voorzichtig nog 'n paar maal den winkel bezocht, altijd ernstig en
vriendelijk voorkomend tegen 't meisje, dat al gauw merkte, dat de boodschapjes
gezocht waren om haar te zien. En toen ze, door z'n attenties gevleid, al
toeschietelijker werd, had-ie wat bedremmeld gevraagd of hij haar niet 'ns alleen kon
spreken,.... konden ze samen op 'n middag niet 'ns gaan wandelen of fietsen zonder
dat iemand 't behoefde te merken? Na wat geaarzel had ze toegestemd; 's Woensdags
middags kon ze 't beste weg.... En ze wou maar wandelen.... Als je liep, kon je
gezelliger praten met mekaar.... En nadat ze afgesproken hadden, waar ze elkander
't best zouden kunnen treffen en David 't meisje snel 'n kus op de hand had gedrukt,
was-t-ie, voor zijn doen uitbundig verheugd, nog 'ns het terrein van ontmoeting gaan
verkennen.
Nu stond hij, 'n verdwaalde wandelaar gelijk, in z'n eentje te wachten bij 'n verlaten
watermolen, ver in de wei. En lichtelijk nerveus drentelde hij op-en-neer over het
smalle wegje, waar aan weerskanten jonge knotwilgen op-staakten met 'n zuchtend
geruisch in hun grijs-groene blaren, pluimig getrost op den knoest-kop, die te zwaar
leek voor 't slanke overhellende stam-lichaam. Er stond 'n hooge, bolle wind,
wervelend boven de vlakte en uitschietend telkens met krachtige rukken, en
majesteitelijk van grootsch en statig bewegen zeilden zware wolk-gevaarten, losgerukt
van de stapeling aan den horizont, over 't luchte-blauw, als sneeuwbergen varen op
de pure blauwing van 'n stille, open zee.
David hinderde de wind, die oneerbiedig z'n hoed wel af wou keilen en daarom
ging-ie achter 't molentje zitten, beschut in de luwte. Hij was niet op z'n gemak,
begreep, dat-ie veel waagde om zoo, onder den rook van de pastorie, te scharrelen
met 'n meisje, dat 't heele dorp kende. Maar hij had z'n verlangen niet kunnen
bedwingen, was aldoor verliefder geworden in gedachten en begeeren, trotsch ook
op de snelle overwinning. Toch, als ze gesnapt werden.... overwoog hij vaak. Och
kom, je moest wat wagen. Audaces fortuna iuvat. Op dit weggetje, dat wel vergeten
leek, waren ze betrekkelijk veilig. Nog nooit, zoo dikwijls als hij 't gegaan was, had-ie
er 'n sterveling ontmoet.
Gelaten wachtend, zat David aan den kant van de sloot, waar in 't heldere water
kleine, grauwe vischjes speelden 'n dartel spel, schietend en wendend en vaartend
uit de geheimnisvolle spelonken, die de waterplanten bouwden. 'n Vreemde wereld
was daar op den bodem met zwijgende bewoners, die zich leken te vermeien in 'n
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glijdenden dans. Rhythmisch bewegend, bij vieren gereid, schoten ze vooruit, wendden
plots, keerden plots, gleden weer verder op 't snelle geroei van hun vlies-teere vinnen.
Kleine scholen zwermden de anderen om, in gelijkmatige tegenbewegingen met
korte omrukken en pijlsnelle keeringen 't water klievend. De litterator zat dit spel te
bekijken als 'n aangename afleiding bij 't vervelende wachten,
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want, potdorie, wat bleef ze lang weg, 't was nu toch al ver over drieën. Als ze 'ns
niet kwam, als ze hem 'ns voor den gek hield, bliksem-nog-toe.... Hoe hij spiedde
het wegje af, hij ontdekte er niemand en meer en meer begon met de onrust de wrevel
in hem te mokken. Nooit hielden die meisjes zich aan 'n afspraak, altijd kwamen ze
veel te laat. Begrepen ze dan niet, dat wachten zoo ontzettend vervelend is, 'n heele
massa van 't plezier bedierf. Z'n humeur leed er altijd onder, 't eerste kwartier kwam-ie
niet op streek. Enfin, hier in Gods vrije natuur was 't wachten toch beter dan in de
stad, waar je al maar op-en-neer moest drentelen met 't lamme gevoel of 'n ieder, die
voorbij ging, je aankeek met 'n gezicht van ‘Zoo, zoo, meneer, heb jij 'n afspraakje?’
Of de tijd wel schrikkelijk snel verliep, zat David elk oogenblik z'n horloge voor
den dag te halen, tuurde 'n poosje op den tragen gang der wijzers, stak 't ongeduldig
weer weg.
Eindelijk stond-ie moeilijk op, met de handen zich op-duwend van den kluitigen
slootkant. Hij vertikte 't langer, had nou twintig minuten gewacht, 't was welletjes
geweest. Kwam ze niet, ook goed.
Bijna was hij er blij om. Nu, vlak bij de verwezenlijking van z'n verlangens, werd
't gevaarlijke van de amourette hem eerst geweldig duidelijk. Ze moesten maar 'ns
samen gezien worden, hoe gauw zou 't praatje door 't dorp zijn. Je kon dan wel
ontkennen, liegen door dik en door dun, toch bleef je verdacht. Onbegrijpelijk, dat
Jaap nooit meer over Anna sprak, amper meer groette, als ze uit de kerk kwam. Hij
was trouwens chaud met dat freuletje, mocht wel oppassen. Vergat-ie dan heelemaal,
dat ze geëngageerd was? Ze konden elkaar in 't voorbij gaan soms aankijken....!
Eigenlijk was 't gemeen, om 't meisje 't hoofd op hol te maken, terwijl die goeierd
van 'n aanstaande, rustig en geen kwaad vermoedend, in Dijkhuijzen zat. Och, maar
zij zou wel verstandig zijn, ze wist ook wel, dat geld goeie waar is.. En dan, wat voor
'n vent was Jaap eigenlijk? Geestig, jawel, maar altijd ten koste van 'n ander. En die
vroomheids bevliegingen in den laatsten tijd. Hij liep waarachtig met Thomas à
Kempis in z'n zak; daar dweepte hij nou weer mee. Gisteren Zola, vandaag à Kempis,
wie wist, wien hij morgen weer adoreerde? 't Moest wel huichelarij zijn om bij den
pastoor in 't gevlei te komen. Want daar had-ie slag van. Hoe had-ie den notaris weer
ingepalmd? En 't schilderen van dat portret.... 'n aardig buitenkansje, als-t-ie 't kreeg....
Vijfhonderd poppies, om van te watertanden, potdorie.... Hij zou ook wel 'ns zoo'n
meevallertje willen hebben..
Al mijmerend was David kalm opgewandeld, maar plots bleef hij als geschrokken
staan.... In de verte, aan 't eind van 't weggetje, naderde 'n slank figuurtje, was er
op-eens als opgedoken, de lichtende witte vlek van 'n bloeze boven de donkere
rok-strook.
Daar was ze dan toch. Met 'n teleurstelling haast had David haar ontdekt. Voor
zijn part was ze nu maar weggebleven ook, de animo was zoek.
Langzaam, weinig op z'n gemak - de eerste ontmoeting gaf altijd zoo'n onhandig
gevoel, maakte altijd verlegen - stapte hij naar haar toe, met 'n klein, schuchter
vriendelijksheidlachje; maar zij ook scheen verlegen, liep als onvast van stap onder
den uitflapperenden, donkeren rok. De wind duwde haar vooruit of hij de ontmoeting
bespoedigen wou en zij, schrap tegen de stuwing 't lijf wat achter-over, liep daar
vreemd alleen, een hand steeds beschermend op de matelot.
En eindelijk te zamen, kwam haar groet bijna stamelend, als was ze buiten adem
van 't loopen en 'n nerveuse verontschuldiging: Had onmogelijk eerder weg gekunt
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- je zou dat altijd zien, het was net verschrikkelijk druk geweest, dien middag - ten
slotte was ze toch maar uitgebroken.
David, nu weer flink, die situaties meer gewoon, zei schertsend, hij was de wanhoop
nabij geweest, had hun heerlijk wandelingetje al opgegeven. Maar allerliefst, vond
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hij 't, dat ze gekomen was. En zonder plichtplegingen stak hij z'n arm onder de hare.
Toen, 'n verloofd paartje gelijk, innig naast elkaar voortstappend, wandelden ze
zoetjes op.
't Gesprek vlotte niet erg; beiden voelden hoe vreemd ze elkaar waren, dit te-zamen
zijn minder heerlijk dan ze in gedachten geloofd hadden.
‘Wat 'n wind hè?’ zei 't meisje telkens, de onder den hoed uitwaaiende haren langs
de ooren wegstrijkend.
‘Ja,’ vond David, ‘'t weer kon mooier. Maar misschien is er ginds achter het
wilgenboschje minder wind’.
Ze liepen hier anders wel heerlijk en zoo veilig. Je kwam er nooit 'n levende ziel
tegen, nietwaar? vroeg de litterator, die nog 'ns gerust gesteld wou worden.
Nee, bevestigde ze, je ontmoette er maar zelden iemand, vooral niet op dezen tijd
van den dag.... 't Was 'n echt vrij-wegje. En Anna slaakte 'n klein lach-gilletje om
dit uitlokkerige gezegde.
David schokte het door 't bloed, zag haar snel ter zijde aan.
‘Zoo, vin je dit zoo'n echt vrij-wegje?’ zei hij en op-eens gaf hij haar 'n zoen op
den mond.
Ze verweerde zich, maar zwak, zei ‘malle jongen’ en toen liepen ze weer door,
zwijgend 'n korte poos. Totdat David weer over de verheimelijking van hun gescharrel
begon. Zie je, alles was goed en wel, maar daar hoefde nou niemand z'n neus in te
steken. Hij zou om den dood niet graag willen, dat 't den pastoor ter oore kwam. De
geestelijken hadden altijd zooveel vijven en zessen, wouen, dat je als halve heiligen
door 't leven ging.... dit mag je niet doen en dat niet.... ‘'n Kusje in eeren zal anders
niemand deren, wat zeg jij Anna?’ vroeg David en wilde haar weer zoenen, maar ze
had snel haar hoofd afgewend en z'n lippen vonden haar hals.
‘Wat ben jij toch zoenerig aan je hart’, plaagde ze.
‘Jij niet?’
Anna trok 'n pruilmondje. ‘Ik ben niet verwend op dat punt. Wie moet ik zoenen,
m'n oome Toon soms?’ vroeg ze bitter.
‘Bij voorbeeld’, zei David droogjes.
‘Dank je wel’. Toen, met 'n rad tongetje, begon ze te vertellen van 't huishouden
van haar oom, met groven spot soms en weinig lief over de kinderen. 't Waren me
hartjes, engeltjes met 'n b er voor. 't Waren lastige, verwende kraaien, met wie zij
maar op moest trekken. Tante, ziekelijk, altijd last van hoofdpijn, liet 't meest aan
haar over. Van 's morgens tot 's avonds was ze aan den slag, 't een was niet over of
't ander kwam weer. De winkel liep wel niet druk, maar omdat ze er alleen voor
stond, gaf 't toch vol-op werk. De oom reisde den boer op. Elken morgen ging-ie er
op uit met z'n fiets, 'n ouwe kar - daar gaat-ie weer op z'n koffiemolen, spotte ze
altijd - 'n groot pak goed en stalen voor aan z'n stuur gebonden. Och, die oome Toon
was de kwaadste niet, maar de kinderen.... Je had wat op te eten zoo nu en dan van
die snot-neuzen. Hoe eer ze er uit kon, hoe liever, maar de goeie betrekkingen lagen
niet opgeschept. Nou, van middag, was ze er met 'n smoesje tusschen uit getrokken,
had gezegd, dat ze 'n zieke vriendin op ging zoeken.... Je moest wat verzinnen, anders
lieten ze je nooit gaan en 'n leugentje om bestwil is geen zonde.
‘Nee’, zei David, ‘natuurlijk niet’. Hij had met gehuichelde belangstelling loopen
luisteren, maar innerlijk was hij weinig geroerd. Wat ging hem die huiselijke kwestie
aan, d'r zou aan allemaal wel wat mankeeren.
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De weg steeg met 'n langzame glooiing naar 'n dijkje, dat als 'n borstwering rugde
op de wei-vlakte en plots blikkerde voor hen in de straling van de zon 'n breede
water-plas of er 'n metalig vlak was neergelegd tusschen gras-begroeide
aarde-verhoogingen en 'n boschje pluimde z'n gebladerte uit, dat zwaaide en wuifde
in 't windgespeel.
‘Nou zijn we d'r haast’, zei David.
‘Ja,’ zei Anna, ‘daar kunnen we uit den wind zitten, denk ik’.
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Ze stonden even later op den dijk. Om hen, ver in de landen, was 't hooi-winnen in
vollen gang. Kleine dorpen van primitieve, barbaarsche hutten gelijk, verrezen de
hooioppers in lange gelederen op de teere groening van de als geschoren landouwen.
Mannetjes, klein door den afstand, in hel-roode en frisch-grijze boezeroenen, bewogen
zich er tusschen, felle kleur-nopjes in 't stiltonige rond-om. En hier-en-daar 'n wagen
stond in lading, klein onder den hoog-gestapelden last als ganschelijk overdekt door
'n te wijde huif. Achter hen, onaanzienlijk, saam-gekrompen tot 'n donkere heffing,
stond de huizen-groep van 't dorp met de allée als 'n somber-groene heuvel laag onder
den gigantesken wolkenstapel en verder, aan den einder, tipten torentjes van nabije
dorpen hun nevel-grijze spits, nietig en broos, boven 't lage polderland. En Anna aan
't uitleggen: ‘Zie je dat torentje, dat is van Zevenhuizen en dat daar’....
‘Jawel, hoor’, zei David, ‘ik geloof 't wel’. De wind hinderde geweldig, blies onder
z'n jaspanden en de rok van Anna woei om haar beenen met doffe flapper-geluiden.
De armen waren moe en pijnlijk geworden door 't stage vasthouden van hun hoeden.
‘Nou kom dan maar’, begon Anna opeens te dollen en hem bij de hand vattend,
trok ze David wild de glooiing af. De litterator verrast en onwillig, strompelde met
stijve beenen haar na, moeilijk in evenwicht en bang voor uitglijden, onder 't dartel
gelach van 't meisje, wie de wind 'n hoog-rooden blos gekleurd had. En uitgelaten
wou ze, eenmaal beneden dijks, krijgertje spelen, doen wie 't eerste bij 't boschje was
en toen David niet wou, griste ze plots z'n hoed van 't hoofd, plagerig als 'n
ondeugende meid, liep er mee weg, springend en huppelend, dook onder Davids
armen vandaan, als die na 'n kort amechtig loopje haar bijna te pakken had. Totdat
ze eindelijk meelij kreeg met z'n stumperig, stijf gedraaf en ze zich vangen liet. Maar
David was een beetje ontstemd, vond dat kinderachtige wilde gespeel heelemaal niet
leuk, liet het merken ook. Ze deed of ze daar niets van begreep en aldoor plagend en
gichelend nog om de grap, troonde ze hem mee naar 't boschje van ouwe olmen en
wilgen, die er wild door elkaar groeiden. Aan den oever stond 'n planken schuurtje,
'n vervallen schuitenhuis en daar in 't hooge, welige gras, beschut tegen den wind
zetten ze zich neer.
'n Poosje zaten ze zwijgend naast elkaar onder 't geruischel der zwaaiende takken.
David, verschuchterd nu 't groote gebeuren ging, overlegde hoe te handelen. De heele
geschiedenis viel 'm niet mee; ze was minder hartstochtelijk dan ze er uitzag, had-ie
al gemerkt en dan die flauwe aardigheid om z'n hoed van 't hoofd te rukken, verdomd
straatmeiderig was dat, daar hield-ie niks van. Maar z'n zinnelijkheid dreef 'm over
die ontstemming heen en terwijl hij zich dicht tegen haar aandrukte, haar hand greep
en die zachtjes streelde, begon hij verliefde woordjes te fluisteren, legde z'n wang
tegen haar arm, die hij mollig en veerkrachtig voelde onder de dunne omkleeding
der katoenen mouw. En het verlangen gloeide in hem op, ruw greep hij haar om 't
middel, drukte haar neer om z'n wilde zoenen op haar mond, in haar hals te geven,
doch zij, verschrikt door z'n passie, verweerde zich, duwend tegen z'n borst,
afwendend 't hoofd. ‘Dat niet, dat niet,’ fluisterde ze als versmoord, ‘niet dat wilde’.
En toen hij, als niet begrijpend of getergd door haar weerstand haar krachtiger
aangreep, gaf Anna beleedigd, hem met de volle hand 'n klap in 't gezicht, dat de
lorgnet van z'n stompe neusje in 't gras vloog.
Toen, ontnuchterd en verbaasd, liet hij haar los, maar terstond laaide z'n woede
uit.
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‘Wat mankeer je,’ schreeuwde hij, keffend van kwaadheid, ‘ben je heelemaal
bedonderd?’
Anna, 'n oogenblik ontsteld over haar eigen daad, was al opgesprongen, maar nu
beraden en dapper barstte ze uit.
Dan had-ie maar los moeten laten; wat
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dacht-ie wel van d'r? Dacht-ie soms, dat-ie de eerste de beste slet voor had. Dan
had-ie 't mis. Al was ze misschien geen dame, ze was fasoenlijk als de beste, dat
moest-ie goed begrijpen.
‘Maar mensch,’ verdedigde David zich met 'n vermoorde-onschuld-gezicht, ‘je
maakt je druk om niks. Wat doe ik dan, zeg nou zelf, wat dee ik? Mag ik je niet eens
'n zoen geven?’
‘Zoo niet,’ kwam ze gedecideerd. ‘Ik ben geen kind, ik weet wel wat er in de
wereld te koop is. Ik doorzie je nou heel goed; je moest je schamen.’
‘Tut-tut,’ kalmeerde de litterator, ‘je ben 'n braaf meisje. Ik had niet verwacht, dat
je zoo preutsch was’.
‘Dat valt je zeker niet mee; je ben 't van de stadsche meisjes zeker anders gewoon’,
smaalde ze.
David antwoordde niet aanstonds. Op z'n knieën zocht-ie naar z'n knijp-brilletje,
dat verloren was in 't hooge gras. De klap was raak geweest, zn' wang gloeide. En
God, wat had-ie zich vergaloppeert, hoe kwam die zoo stom? Hij moest dat weer in
orde zien te maken; zorgen, dat ze tenminste als goeie vrinden scheiden. Je moest
altijd oppassen; in 'n onbewaakt oogenblik flapte ze er misschien tegenover 'n vriendin
alles uit en 'n praatje is gauw in de wereld.
‘Hier heb je je bril’, zei Anna stuursch, en wees hem de lorgnet met de punt van
haar voet aan.
David ging naar haar toe met 'n zoetsappig gezicht.
‘Hoor nou 'ns even Anna,’ begon hij vrindelijk, ‘jij ben in-eens zoo hard van stapel
geloopen, maar geloof me, op m'n woord van eer, ik meende 't zoo kwaad niet. Ik
ben wat wild geweest, maar dat is ook alles, waar of niet?’
Door z'n zachten, onderworpen toon raakte 't meisje in twijfel. Was 't wel zoo erg
geweest, had ze zich niet angstig gemaakt om niets? Hij leek ook zoo'n kalme, eerlijke
jongen nu weer, tot niets slechts in staat! Had ze zich dan zoo vergist, daar juist?
En toen hij haar bijna smeekend vroeg, hem 'n hand te geven - heusch ze moest
dat nu maar vergeven en vergeten en bovenal ze moest hem gelooven, hij was toch
geen schurk, hoe kon ze hem verdenken? - toen aarzelend reikte ze hem haar handje,
stamelde iets als 'n excuus. Hij had ook zoo vreemd gedaan, ze was er bang van
geworden. Maar als-t-ie niets bedoeld had, nou zooveel te beter.
Ze kwam weer bij hem in 't gras zitten, luisterde naar z'n teeder gepraat. En ze liet
David weer rustig begaan, toen hij haar handje te streelen begon. Ze waren nou weer
goede vrienden, hè, en moesten dat blijven. Kon ze niet 'n beetje van 'm houen, 'n
heel klein beetje maar....? vroeg de professor. En hij? was haar zachte wedervraag.
Als-t-ie weer weg was, vergat-ie haar toch, dacht ie niet meer om Anna, natuurlijk
niet. In Leië waren zooveel andere meisjes.
‘Ja, maar niet zoo lief als jij’, verzekerde David.
Zoo zaten ze weer 'n poosje rustig, dicht bij elkander en knabbelden de chocolade,
die David had mee gebracht. Totdat Anna weer kinderachtig begon te doen en hem
groote stukken in den mond wou duwen. Ze nam zelfs 'n stukje chocola, kleffig van
speeksel, uit de hare, bracht 't plagend en aldoor maar lachend bij z'n gezicht: ‘Toe,
lust je dat niet, ik spaar 't voor je uit m'n mond’.
Maar David, met 'n vies gezicht, kregel stootte haar hand weg en zei norsch, die
smeerlapperij as-je-blieft te laten. Doch eenmaal aan 't stoeien wist ze van geen
uitscheiden, verzon telkens andere grapjes, merkte niet hoe dat David verveelde. Dat
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was de eerste en de laatste keer geweest, zat hij in zich zelf te mopperen. Was dat
nog 'n kind! Ze verbeeldde zich zeker, dat-ie plezier had om krijgertje met d'r te
spelen? Hoe je 't ook bekeek, 't was 'n reuze-stommiteit van 'm. Wat had-ie nou voor
de moeiten en 't gevaar, dat-ie liep? Als je ze aanraakte, ging ze te keer als 'n juffers
hondje. 't Moest nu in-eens maar uit zijn..
‘Ik moet naar huis,’ zei hij op z'n horloge ziende. ‘Laten we gaan hè’.
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‘Ja, maar eerst moet je nog even 'n paar water-lelies voor me plukken’, zeurde Anna
en trok hem mee naar den oever. Aan den kant dreven de open kelken, witte bekers,
die hielden 'n gouden kostbaarheid omsloten, als gestrand tusschen riet- en
vuil-aanspoelsel.
't Meisje was verrukt. ‘Kijk toch 'ns wat 'n pracht, kijk toch 'ns wat 'n pracht’, zei
ze aldoor.
Maar David nuchter: ‘Wat heb je aan die dingen. Ze zijn toch direct verlept’.
‘Welnee, ik leg ze thuis in 'n diepe kom met water, dan blijven ze 'n poos goed.
Toe als, 'n jongen, pluk er 'n stuk of wat voor me; ik zal je wel vasthouden’, bleef ze
aandringen.
‘Ik kan er immers niet bij,’ zei David onwillig. ‘Kom laten we nou maar gaan’.
Maar ze kwam al met 'n wilgen-tak aandragen, waaraan nog, als 'n pluimpje, fijn
loof zat. En toen moest de professor wel aan 't visschen naar de meest-nabije lelies.
Voorzichtig, bang van den kant te glijden, haalde hij met den tak 'n bloem naar zich
toe tot onder 't bereik van z'n hand. Dan hurkte hij stijf neer en terwijl Anna hem
stevig aan de jaspandjes hield, die soms wel zacht krakten van de spanning, trachtte
hij den stengel te vatten. Doch meestal, door 'n onwillekeurige beweging van den
tak, ontsnapte de lelie weer, dreef statig als levend van den oever weg. Na veel getob
ten slotte en nadat z'n hoed bijna in 't water gevallen was, had ie er 'n viertal geplukt
en triomfantelijk en blij over z'n flinkheid, - want 't was waarachtig gevaarlijk genoeg
geweest - bekeek-ie den schat, die Anna voorzichtig in de hand droeg.
Toen z'n arm om haar middel slaande, altijd nog maar hopend op 't genot, dat-ie
zich beloofd had, vroeg hij met 'n fleemende stem: ‘Krijg ik nou geen zoen voor m'n
moeite?’
En gewillig boog Anna haar hoofd achterover en ontving z'n kus op haar mond;
doch hij voelde haar lippen stroef gesloten blijven en geen genotshuivering doorvoer
hem.
En hun wandeling terug was bijna eindeloos van verveling. Ze voelden, dat ze
elkaar vreemd gebleven waren; ze hadden elkander niets te vertellen. Toch bij 't
scheiden vroeg David, wanneer ze elkaar weer ontmoeten zouden; maar 't was 'n
vraag zonder veel aandrang. En Anna draaide wat met haar antwoord. Ja gunst, ze
kon 't vooruit niet zeggen. Ze moest oppassen niet waar? 't Kon in de kijkerd loopen
en ze hadden in 't dorp toch al zooveel op d'r aan te merken.
David verstond de weigering, begreep, dat hij haar niet meegevallen was en
gekrenkt, met 'n koelen handdruk, nam hij afscheid.
Thuis gekomen, met 't onaangename, beklemmende bewustzijn iets verkeerds gedaan
te hebben, dat toch niet zoo heel zeker verborgen bleef, vond-ie in de huiskamer den
pastoor en Jaap, die met z'n klare stem 'n gedicht van Guido Gezelle voor te lezen
zat. Op tafel stond gezellig de thee op het lichtje te trekken, als geheven boven de
kopjes, die, open-mondend, wel verlangend te wachten leken op den geurenden
inhoud uit het porseleinen trekpotje.
En 't vers geeindigd, kwam terstond lastig de verwelkomende verbazingsuitroep
van den pastoor: ‘Lieve hemel, waar kom jij vandaan? Waar heb jij den heelen middag
gezeten?’ En Jaap, gemaakt knorrig: ‘Zoo, mooie meneer, die zich aan geen
afspraakjes houdt, stilletjes uitknijpt en mij laat zitten, is u daar eindelijk?’
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Maar David hield zich goed. ‘Jou laten zitten?’ vroeg hij met 'n verbaasd, erg
onschuldig gezicht.
Jaap, z'n snaakschen kop schuin-op terzijde gewend, nonchalant achter overliggend
in z'n stoel, handen in de zakken en beenen lang-gestrekt, keek den litterator
onderzoekend aan, snoof door z'n neus, zei toen kalm:
‘Ik dacht, dat we afgesproken hadden vanmiddag naar Zevenhuizen te fietsen’.
‘Och, jawel, maar daarvoor was er immers veel te veel wind. Je trap je 'n beroerte
met zoo'n halve storm. Nu ben ik kalm
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in m'n eentje 'n wandeling gaan maken’, loog David. Hij voelde zich 'n beetje
bedremmeld worden. Dat lastige gevraag, wat ging 't hun aan, wat-ie deed?
Of Jaap 't merkte, plezier had in Davids komende verwarring, vervolgde hij:
‘Had je toch wel 'ns kunnen zeggen. Ik had wel lust gehad mee te gaan’.
‘Ja, dat wist ik natuurlijk niet’, verontschuldigde zich de ander.
‘David houdt als alle groote geesten van de eenzaamheid’, plaagde de pastoor.
En de litterator met 'n glimlach zei: ‘Auf der Höhe soll es schlieszlich einsam
sein’.
Waarop Jaap scherp spotte: ‘Vooral als jij daar zit’.
Maar David, gevlijd in 'n makkelijken stoel, liet de hatelijkheid langs zich af
schampen, begon druk over andere dingen te praten om de aandacht van z'n eenzaam
gewandel af te leiden. Of de notaris nog niets van zich had laten hooren, vroeg hij
met veel belangstelling, en hoe Jaap van plan was 't portret eventueel te schilderen,
'n kniestuk of alleen den kop. En hij deed bijna verontwaardigd over 't feit, dat de
notaris nog altijd geen definitief besluit had genomen.... Wat bespottelijk, eerst
iemand aan den gang maken en dan geen taal of teeken geven. D'r waren nu toch al
drie dagen sinds hun bezoek verloopen, niet? Misschien kwam er nu wel niets van,
van die mooie opdracht....
‘Nou, dan niet’, zei Jaap onverschillig, ‘ik ben er niet eens zoo bik op. De man
heeft 'n tamelijk expressie-looze kop; 'n toer om er wat van te maken. Ik schilder niet
graag iemand, die me niet bizonder frappeert’.
En toen David maar aan 't woord bleef, dan over 'n hoofdartikel in ‘de Tijd’ en
daarna op-eens over 'n fietstocht, die hij met Jaap maken wou naar de dorpen in den
omtrek, zei de pastoor verwonderd:
‘'t Kom me voor David, dat je op je wandeling nog al wat spraakwater heb
opgedaan. Welk terrein heb je nou weer verkend?’
Dat wist de professor waarachtig niet hoe 't in die buurt heette, maar hij was eerst
rechtuit gegaan tot aan den tweesprong en toen links 't wegje af en toen.... En 't was
'm plotseling of ze 't wisten, de pastoor en Jaap. Hij zag 't aan het gekijk in hun oogen,
voelde hun onderzoekenden blik sterk op zich gericht. Z'n uitleg begon er onrustig
van te worden en verward. Ze verdachten hem, dat was heel zeker, ze hadden achter
z'n rug over 'm zitten praten. Jaap had natuurlijk niet kunnen zwijgen over Anna en
zoo lag de veronderstelling voor de hand, dat z'n wandeling en z'n telkens stiekem
wegzijn om haar waren. Potdorie, wat had-ie zich toch onvoorzichtig laten gaan....
En wat was 't genoegen geweest? Nihil.... geen bliksem. Vinnig in-eens door z'n in
't nauw zitten viel hij uit:
‘Nou, als 't jullie zoo interesseert, waar ik heen loop, ga dan mee voortaan. 't Lijkt
wel of jullie bang zijn, dat ik in zeven slooten te gelijk zal loopen....’ Hij geloofde,
z'n ongewone spraakzaamheid had hem verraden.
Later op den avond, toen de neven toevallig 'n poosje alleen waren, begon Jaap ernstig
met hem te praten: David moest niet denken, dat hij zoo iets als voogd over 'm spelen
wou - hij zou d'r wel zalig voor oppassen - maar hij moest 'm toch waarschuwen voor
grapjes met de dorpscoquette. Dat meisje was met al d'r goeie eigenschappen 'n echte
flap-uit.... En geloofde David nu waarachtig, dat z'n gedraai in en om den
manufactuur-winkel niet in de gaten liep?.... Al was de dorpsstraat stil en al geloofde
je, dat niemand op je lette, achter de horretjes en onder de gordijnen door, zaten ze
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den voorbijganger na te neuzen.... Maar dat was nog 't minste. 't Meisje had 't nou
niet zoo schitterend bij d'r oom, wou er heel graag weg.... En nu zou 't gemeen zijn
om bij 't schepseltje verwachtingen te wekken die - dat sprak van zelf - niet
verwezenlijkt zouden worden.... Daarom, David moest natuurlijk weten wat-ie deed,
maar Jaap achtte 't toch geschikt om 'm even te waarschuwen...
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De professor, met 't hoofd voor-over op de borst, als zat-ie in diep, droef gepeins,
scheen die goed bedoelde woorden nauw te hooren en keek pas na 'n tijdje langzaam
op. Niets verried z'n schrik over de ontdekking van z'n al weer voorbije affectie. Z'n
gezicht had 'n sarcastische grijns, die even bolde z'n paffe wangen en er was 'n valsch
geschitter achter de lorgnet-glazen. ‘Je heb wel 'ns anders gepraat,’ deed hij verbaasd.
‘Ja, omdat ik toen niet alles wist.’
‘Nou, verplicht voor je goeie zorg,’ ging David heel uit de hoogte door. ‘Maar al
zou 't waar zijn, waarvan je me verdenkt, de dorpscoquette is niet verloofd, voor
zoover ik weet; ik flirt niet met geëngageerde meisjes....’
'n Donkere blos steeg Jaap naar 't hoofd; hij voelde den gloed heet in z'n gelaat, 't
prikkelen van 't bloed onder z'n haren. Doch hij bedwong zich nog en vroeg: bijna
achteloos:
‘Wat bedoel je?’
‘Niks meer dan ik zeg, natuurlijk....
‘Je bedoelt, dat ík met juffrouw Van Thorn zou flirten.... nou dat is gelogen, dat
is verdomd gelogen’.
‘God man, daar heb ik geen woord van gezegd. Wat win jij je op. Ik zou haast
gaan zeggen: qui s'excuse....’
Kalm, sarcastisch, zat de litterator Jaap aan te kijken, sterk voelend 't genot der
overwinning. Hij zou 'm wel klein krijgen nu, dien praatsmaker, die altijd z'n mond
vol had over 'n ander. Dacht-ie soms, dat hij, David, z'n oogen in z'n zak had zitten.
Hij moest 't nou nog 'ns wagen lastige toespelingen te maken of misselijke flauwiteiten
te debiteeren op de dorpscoquette, dan zou hij ook 'ns 'n mondje opzetten. Ho, ho,
wat had-ie zich bloot gegeven, stommert die die was met al z'n drukte.
In-eens z'n toon dempend tot gehuichelde vertrouwelijkheid, ging David argeloos
door: ‘Ik begrijp immers wel, dat je zoo stom niet ben. Eerstens zou ik 't allemachtig
gemeen van je vinden, maar tweedens, je heb immers toch geen kans bij die freule.
Die heeft 't immers veel te hoog in de wapenen. Maar jij mot mij ook niet voor zoo
idioot aanzien om 't met 'n winkeljuffie aan te leggen. Jawel, ik zal m'n hand in 'n
wespennest steken.... ik mot er niks van hebben. We hebben er nou wel overgepraat....
'n grappie natuurlijk.... jij meende 't net zoo min serieus als ik.... Alleen, ik kan 't niet
helpen, dat die meid me 'n beetje naloopt....’
Maar Jaap sprong driftig op.
‘Verrek voor mijn part kerel. Ik vertrouw je voor geen cent’, minachtte hij en ging
de kamer uit, latend den professor in nijdige verbazing alleen.

IX.
Er was door den omgang van dagen 'n prettige vertrouwelijkheid gekomen tusschen
de pastorie-bewoners en 't leven in 't groote, kloosterlijke huis had gewonnen aan
intimiteit door 't gezellig huiselijke; maar David met z'n stil, wat geheimzinnig gedoe,
was er toch wel wat buiten komen te staan. Thans, na de tamelijk mislukte vrijage
met 't nichtje van Hakman, begon hij eensklaps moeite te doen om 't verloren terrein
te herwinnen uit sluwe berekening. Want hij was niet gerust.... Verdraaid nee, hij
was niet gerust. Zoo'n kuiken van 'n meid moest maar 'ns gaan kletsen.... hoe licht
kwamen de praatjes den pastoor ter oore? Daarom moest-ie beginnen met z'n positie
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bij heeroom te versterken, moest-ie in het ergste geval kunnen doen gelooven, dat
alles inbeelding was van 'n hysterisch wicht, die aan 'n doodonschuldig grapje 'n
overdreven beteekenis gegeven had. Hij liet nu geen gelegenheid voorbij gaan om
zich van den degelijken kant te doen kennen en deugdzame gesprekken te voeren.
Graag uitte hij te pas en te onpas zijn verontwaardiging over de toenemende
zedeloosheid, over de brutaliteit der moderne litteratuur, die, God-betere, 't maar van
alles dorst te schrijven. Er was tegenwoordig haast geen boek of er was 'n luchtje
aan. De Christelijke geest werd ondermijnd. En toch waren de toe-
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standen hier in Nederland nog heilig bij Frankrijk vergeleken.... Dan was hij op een
ook voor den pastoor prettig en belangrijk praat-terrein aangeland, weidden ze samen
uit over de vervolging der Kerk, over 't anti-clericalisme, over de verwarring, die er
heerschte en de laksheid der Fransche Katholieken, die zich maar lieten trappen..
Wat Jaap vroeger nooit gezien had, gebeurde nu herhaaldelijk. Als hij 's middags
thuis kwam, terug van z'n arbeid, vond-ie den pastoor en David ernstig redeneerend,
vertrouwelijk wandelend in den tuin.
Gemakkelijk gewonnen en niet erg-denkend van natuur, moest de geestelijke wel
aan Martha bekennen, dat David toch nog al meeviel, als je 'm wat beter leerde
kennen. Och ja, 't was wel geen jongen, die je sympathie stormenderhand veroverde,
daarvoor had-ie z'n uiterlijk ook weer niet mee, maar het fond was goed en degelijk....
en Salomo was bij 'm thuis, as-je-blieft.
Maar Martha, die scherper zag en voelde, kon niet laten te opponeeren: O jawel,
maar meneer David was toch meneer Jaap niet; dat leek er niks naar. Zij, voor zich,
zou 't langer met den schilder uithouden dan met den geleerde.
‘Ieder z'n aard, meisje’, leeraarde dan de pastoor, ‘je moet ieder mensch in z'n
aard en aanleg trachten te waardeeren’.
Tusschen de neven echter was de verhouding al koeler geworden, David al meer
aanmatigend, Jaap stug-wantrouwend, maar uit beleefdheid tegenover den gastheer
verborgen beiden hun toenemende antipathie.
Die, 'n eenzaam-levende tusschen z'n parochianen, wier nooden en vreugden hij
verstond, maar die voor hem geestelijk zoo weinig konden zijn, fleurde op van 't
bezoek der jonge mannen, met wie hij praten en discussieeren kon over alle mogelijke
belangrijke onderwerpen en weer schepte hij genoegen in allerlei, dat hij verwaarloosd
had, omdat er anders niemand was, die z'n belangstelling deelde. Thans gebeurde
het menigen avond, dat hij met Jaap de eene quatre-mains na de andere zat te spelen,
totdat Martha kwam waarschuwen, dat zij met 't avondeten klaar was. En met 'n
‘Heere-m'n-tijd, is 't alweer zoo laat’, staakte hij dan bijna verschrikt z'n spel. Ja
gunst, als je zoo bezig ben hè, vliegt de tijd om. Morgen avond dan maar de rest. Hij
had nog zulke mooie Sonaten van Haydn....
Jaap offerde zich voor 't muzikale genoegen van z'n oom geduldig op, met 'n
glimlach en 'n scherts bij elk standje, dat-ie opliep voor z'n weinig maatvast-zijn,
vergoeilijkend den kwalijk verborgen trots van den pastoor op z'n matig talent. Louter
om den goeien man 'n plezier te doen, zonder bij-oogmerken van vleierij, moedigde
hij hem aan, vroeg hem wat voor te spelen, debatteerende met hem over klassieke
en moderne muziek.
Heeroom, vurig bewonderaar van de klassieken, van den Gregoriaanschen kerkzang,
van Palestrina, had geen goed woord over voor de modernen, die nooit in de
dorpspastorie waren doorgedrongen, nauwelijks bij name en wier muziek Jaap te
vergeefs er trachtte te introduceeren.
‘Dat noem ik geen muziek, jongen, ik kan er tenminste geen touw aan vast maken,
dat is aanstellerij. Als je daar de Mondschein-Sonate 'ns tegenover stelt, dat is andere,
degelijke kost’, veroordeelde hij beslist en scharrelend en zoekend tusschen z'n
muziekboeken, losbladig en beduimeld, diepte hij de Sonaten van Beethoven op.
Of hij in zich zelf sprak op 'n kalme moppertoon, pruttelde hij dan, terwijl hij zich
voor de piano zette, dat 't geen kinderwerk was zoo'n Sonate goed te spelen, vooral
als je ze in geen heelen tijd onder de oogen gehad heb, maar dat-ie toch nog wel 'ns
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probeeren wou. Kinderlijk verzweeg hij, dat hij de vorige dagen, stiekem, terwijl de
neven uit waren, ingespannen had zitten studeeren, vingeroefeningen en loopjes
herhalend om Jaap te kunnen verbluffen en den loef af te steken met z'n
vingervlugheid, verrassend van zulke oude, weinig geoefende handen.
Doch deze avonden, voor hem en den schilder van 'n kalm huiselijk genot, waren
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voor David 'n ergernis, omdat hij, onmusicaal, buiten de gedachten- en genots-sfeer
der beide anderen kwam te staan en voelde, dat Jaap hem toch zoo gemakkelijk kon
verdringen uit de belangstelling en genegenheid van den pastoor ook zonder
degelijkheid- en deugdvertoon. En z'n jalouzie deed soms leelijke gedachten bij hem
rijzen.
Voor den schilder waren de dagen wonderrijk aan diep-innerlijk leven geworden. Er
was 'n scheppingsdrang, die in z'n bloed scheen te koortsen, spannend z'n zenuwen
en 'm voortjoeg naar de daad. De plannen voor z'n groote schilderij lieten hem geen
rust en al vroeg was hij elken dag in 't hooiland, waar hij schetsen maakte en vlotte
krabbels. En tusschen de ruwe grappen en den gemoedelijken kout van de maaiers,
zat-ie ingespannen te arbeiden, gierig op de kostbare minuten. Telkens vond hij
nieuwe pracht-motieven, o, hij kwam handen te kort. Daar had je zoo'n samengroeping
van stoere kerels, even hun blaasje nemend in de kleine schaduw van 'n hooi-opper;
de bruine, hoekige koppen als onverwrikbaar staande op 't pezige gestel van den hals,
naakt op uit de blauwe en roode buizen, wier felle tonen schalden tegen 't als
verjongde groen der geschoren wei, de gespierde werkarmen tot den elleboog bloot
en de grove, mokersterke knuisten nu als ontspannen, slap hangend tusschen de
opgetrokken knieën of de blikken flesch omvattend, die schuil ging in den breeden
greep en waaruit de gretige monden dronken of ze zogen.
Of er was 't opladen der wagens, de pracht van den hooi-oogst, de vlotte stapeling
der hooi-plokken op de wreede vork gestoken, al maar hooger getast op de ranke
wagens, die wel te licht van bouw leken voor den overvloedigen last. In 't schaterende
goudlicht, in 't uitbundig zonne-gepraal was het 'n blij-bedrijf, 'n feest van gouden
en purperen kleuren onder de blauwe koepeling der strakke lucht. Want na 'n paar
dagen van regen-gedruil en flakkerende windvlagen was de zomer-jubel herbegonnen,
heerlijker dan voor den onweersnacht, daar hooger de luchten waren en 'n spel van
zachte waaiing koelte-wuivend over de vlakte ging.
Jaap, geënthousiasmeerd, kende geen rust, werkte maar ter verwezenlijking van
z'n plannen: 't schilderen van de triptiek: 't laden der karren in den laaienden brand
van den middag als middenstuk en op 't eene zij-luik 'n maaier, harend z'n zeis in de
lange ochtend-schaduw van 'n wilgenboschje en op 't andere den gang naar huis in
den milden avond.
Op-gewonden was hij met z'n plannen bij den pastoor gekomen. Hij wou 't kleine
wagen-schuurtje op 't erf van Hendriks huren, dat zoo'n beetje inrichten tot atelier,
waar hij aldoor in contact zou zijn met de natuur. Als de pastoor 'm nou nog maar 'n
maandje als logé wou hebben....
De geestelijke vond 't uitstekend. Al wou Jaap 'n jaar blijven, hem was 't goed. 't
Gaf immers 'n heele gezelligheid in de pastorie.
En met Hendriks was 't ook gauw in orde gekomen.
‘Huren, huren?’ had die gevraagd met z'n zwaren lach. ‘Kruip jij er maar in hoor.
Ik gebruik 't toch niet.... En de huur vinden we wel met Nieuwe Jaar’.
Zoo was hij de dagen, na 't bezoek bij den notaris, druk in de weer geweest met
Thijs den timmerman, die 'n groot raam in het schuurtje moest maken en 'n kleinigheid
vertimmeren en daarna had hij handig met wat-ie uit de stad had laten komen van
z'n atelier, 'n paar ouwe stoelen van den boer en 'n versleten karpet uit de pastorie 't
schuurtje huiselijk gemaakt.
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De pastoor en Hendriks hadden er schik in gekregen; of 't hen zelf aan ging,
kwamen ze vaak kijken, hielpen bij de installatie. Zelfs David was 'n keer binnen
komen loopen en had 'n paar spottende opmerkingen ten beste gegeven, maar toen
Jaap z'n aanwezigheid negeerde, droop hij af om niet meer terug te komen.
Louise had hij na 't bezoek niet weer
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gezien. Ze was onverwachts met den notaris voor enkele dagen naar Den Haag
gegaan, logeerde er bij 'n broer van Van Suylecom, 'n gepensioneerd generaal. Maar
schoon haar afwezigheid hem wel 'n gevoel van ver-eenzaming had gegeven, bezat
z'n werk hem zóó, dat er geen tijd was voor droef gemijmer uit onbevredigd verlangen,
al verzelden de gedachten aan Louise hem overal, op z'n eenzame gangen naar de
weien van Hendriks en terug naar huis. Hij wist nu wel heel zeker, dat hij haar boven
alles lief had, z'n liefde klaar en groot, zoo geheel-en-al verschillend van vroegere
verliefdheden, kortstondig met sterk-zinnelijke begeerten. Nee, er was zoo heel veel
geestelijks in z'n liefde voor Louise, overwoog hij dikwijls, en niet enkel, niet in
hoofdzaak de bekoring, die uitging van haar lichaam en dit was wel wat z'n liefde
diep en rustig maakte en hem aandreef om de vermogens van z'n talent om te zetten
in daden van kunst. Hij moest immers Louise verdienen. In de martelende
oogenblikken van twijfel - want was z'n vertrouwen niet vermetel bij 't groote verschil
in stand en fortuin - leken 't besef van z'n geestelijk overwicht, 't geloof in z'n kunst
de eenige licht-punten in de angstig-duistere toekomst. O, hij moest zich Louise
waardig maken, zich trachten op te heffen tot haar reine hoogheid en wat hij bezat
aan schatten van geest en ziel - wel poover misschien maar toch meerder dan die
andere haar ooit zou kunnen bieden - neerleggen aan haar voeten....
Hoe had hij haar lief, hoe on-uitsprekelijk, met 'n liefde, die zich wel offeren wou!
Hij had 't in Thomas à Kempis' Navolging gevonden en dagelijks las hij 't in de
mis: Niets is zoo zoet als de liefde, niets krachtiger, niets meer verheven, niets meer
omvattend; niets aangenamer, niets volkomener of beter in den hemel of op de aarde:
want de liefde is uit God geboren en kan slechts in God, boven al 't geschapene rust
vinden.
Wie bemint, loopt, ijlt en is blijde; hij is vrij en wordt niet weerhouden. Hij geeft
alles voor alles en heeft alles in alles, dewijl hij boven-al rust in het eenigste en
opperste Goed, waaruit alle goed voortkomt en neerdaalt. Hij ziet niet op de gaven,
maar wendt zich boven alle goederen, tot den Gever. De liefde kent veel-tijds geen
maat, maar ontgloeit boven alle maat. De liefde voelt geen last; inspanning telt ze
niet, ze wil meer doen dan ze vermag: nooit spreekt ze van onmogelijkheid, want ze
meent alles te kunnen en te mogen.
Hij voelt zich dus in staat tot alles en brengt veel ten uitvoer en tot stand, waar hij,
die niet bemint, te kort schiet en bezwijkt.
De liefde waakt en in den slaap sluimert zij niet; vermoeid is ze niet afgemat,
gedwongen wordt ze niet bedwongen, opgeschrikt laat zij zich niet verschrikken,
doch als 'n heldere vlam en 'n brandende fakkel breekt ze omhoog en dringt vrijelijk
door.
Zoo iemand waarlijk bemint, hij weet hoe dit woord luide klinkt.
Ja, Jaap wist nu, wat deze woorden beduidden. Al werden ze gezegd van de liefde
tot God, had ook zijn liefde voor Louise niet 'n hooge wijding, was ze niet goddelijk
van oorsprong?
En hij herhaalde maar voor zich zelf: de liefde spreekt van geen onmogelijkheid,
ze denkt alles te kunnen en te mogen.
Met z'n kinderlijke, gevoelige ziel was hij nu stellig gaan gelooven aan 'n bestiering
Gods, die hem naar 't kleine, vergeten dorp had gevoerd en hem met Louise samen
gebracht.
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Doch na eenige dagen, toen Jaap 's ochtends wat later dan gewoonlijk in de kerk
kwam, zag hij terstond bij 't binnen-treden den notaris, die stond recht-op in z'n bank
als meerder boven 't lage volk in knieling. En ja, daar zat ook op haar plaats Louise
weer, die devoot 't hoofd gebogen, reeds te bidden scheen.
De schilder ondervond 'n diepe ontroering bij dit onverwachte weerzien, iets als
schrik schokte in hem op, of hij plots ontwaakte uit 'n heerlijken droom, waarin hij
zich
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onverwinnelijk gezien had en nu stond tegenover 'n werkelijkheid van strijd en moeite,
waarvoor hij zich te zwak besefte. Want God, hoe moest 't nu gaan.... zelfs als Louise
hem lief kreeg? Zou zij den moed hebben om van zoo veel afstand te doen, om de
publieke opinie te trotseeren? Ja, ja, antwoordde hij zich zelf met drift, als ze was,
zooals hij haar geloofde.... En als ze niet den moed zou hebben....? 'n Smart zwol in
hem, brandde in z'n oogen.... Hij wou daar maar niet aan denken en met de handen
voor 't gelaat, bad-ie maar om uitkomst en hulp.... God help me toch, schenk me toch
dat groote geluk, o goeie God.... Geef, dat ik me zelf niet misleid....
Maar toen dook tartend 't beeld op van den jongen Van Suylecom, zag hij weer
z'n zelf-bewuste gebaren, hoorde hij weer den zelf-ingenomen, geaffecteerden klank
van z'n stem, die holle zinnen en domme oppervlakkigheden zei.... En Jaap kon niet
anders dan met haat en minachting aan hem denken, die zoo rustig en zeker in 't leven
meende te staan door de kracht van z'n geld.... z'n geld alleen.... Totdat dan weer z'n
vertrouwen terug kwam.... Het was toch wel zeker, dat z'n levensbeschouwing beter
aansloot aan die van Louise dan de oppervlakkige gedachten-sfeer van haar verloofde,
dat ze met hem 't leven rijper en dieper zou genieten.... En was 't opgaan in 's levens
schoonheid niet 't hoogste en beste genot, dat te smaken viel, waarbij alle rijkdom
en weelde-genieting 'n armelijke zondig-vulgaire vreugde werd..? O, als Louise dat
diep-innerlijke besefte, bezat ze ook den moed zich los te maken uit dien bot-levenden
kring, wreed en vies onder de gouden tooisels.... En hij zou haar bevrijden, als de
ridder uit het sprookje, die tooverkluisters verbrak.... Dan zou hij haar voeren naar
z'n eenvoudige woning, maar 'n lustoord van harmonie, 'n schatkamer van hooge
weelde en schoonheid uit zuiver inzicht vergaard, 'n huisje ergens op 't land, aan den
zoom van 'n bosch, waarin de machtige stem der natuur eeuwig is....
Hij schrok op uit z'n toekomst-gedroom door 't gestommel van de menschen, die
opstonden in de banken onder 't lezen van 't laatste evangelie.
‘In principio erat verbum’, hoorde hij de klare spreekstem des pastoors klinken
door de resoneerende ruimte en hij ook hief zich uit z'n knielhouding, richtte zich
op, steunend, de handen aan de bank. Hij zag de ranke gestalte van Louise op-zij
voor zich en, toen zij zich even wendde, 't room-blanke profiel met de gave teekening
der donkere wenk-brauw als 'n schuttende overhuiving boven 't wonder-diepe,
stilinnige geleef van 't oog. Jaap klemde de bank kramp-achtig tusschen de sterke
handen; 'n klein gekraak klaagde omhoog. 'n Oud boertje voor hem moest er van
omkijken, even verwonderd-verstoord heen ziende over z'n dikke kerkboek met
zware, groote letters. Maar de schilder lette op niemand of niets dan op Louise.... Nu
met haar terugkeer was de rustige zekerheid van z'n ziel verdwenen.... Nu moesten
de daden komen..
En vreemd, zooals hij 't zoo vaak ondervonden had voor de voltooiïng van 'n
schilderij, de twijfel aan z'n vermogen was in hem wakker geworden, begon z'n moed
te sloopen, zoodat hij wel, als plots machteloos, z'n handen in den schoot zou willen
leggen, dof berustend in wat hem toch onbereikbaar scheen. In die oogenblikkelijke,
geestelijke kleinheid vreesde hij zelfs 'n ontmoeting met Louise, besloot daarom
maar onmiddellijk de pastorie binnen te gaan, ook al om niet den schijn te hebben
op den notaris te wachten, of hij hem herinneren wou aan de opdracht voor 't portret.
Doch op 't voor-de-kerk-pleintje werd hij aangeklampt door Hakman, en toen even
later Van Suylecom met de dames voorbij ging, zei de notaris als 'n verzoek om 'm
te mogen spreken:
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‘Meneer Mennings’. En hij bleef wachtend voor 't hek op-en-neer loopen.
Jaap ging naar hem toe, maar hij voelde
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hoe 'n harde, onverschillige trek in z'n gezicht was gegroefd, die hij niet bedwingen
kon.
Toch na de begroeting met beleefd handreiken en 't gewone gevraag naar den
welstand, deed de notaris al dadelijk opvallend joviaal: Meneer Mennings had er
zeker niets van begrepen, dat hij maar geen bericht kreeg om op Veldzicht te komen.
Maar hij, de notaris, had voor zaken onverwachts naar Den Haag moeten gaan en
toen z'n schoondochter in spe maar mee genomen om er 'n plezierig weekje van te
maken. 't Ging in eene moeite door nietwaar? Maar nu was hij tot de dispositie van
Meneer Mennings. Die moest maar zeggen, wanneer 't hem 't beste schikte om 't
portret te schilderen, 's morgens of 's middags. Hij kon om zoo te zeggen alle uren
van den dag.... in gewone omstandigheden tenminste.
Jaap was met hem opgeloopen; terzijde liepen Louise en de juffrouw
van-gezelschap. En de vrindelijkheid van den notaris hinderde den schilder. Liever
had hij hem neerbuigend-voornaam gezien om zelf stug en hoog te kunnen wezen.
Nu voelde hij zich week worden, gewillig hem van dienst te zijn.... z'n verlangen
naar Louise gemeen verraad bijna tegenover de argeloosheid, waarmee Van Suylecom
hem in z'n huis wilde ontvangen.
'n Oogenblik dacht Jaap er over voor de opdracht te bedanken - 'n voorwendsel
was makkelijk te vinden geweest - maar de overweging, dat-ie nu dagelijks Louise
zou zien maakte hem zwak.... En ze spraken af, de notaris zou 's middags 'n paar uur
poseeren. Dien middag zou Jaap op Veldzicht komen om 't een-en-ander in orde te
maken, de grootte van 't doek te bepalen en zoo. En nadat de notaris nog kort en
zakelijk den prijs gevraagd had, - de schilder zou 'm ten goede houden, dat-ie 'n
oogenblik de zaak business-like behandelde, dat hoorde er toch ook bij - voegden
zij zich bij de dames, die bescheiden wat voor-uit geloopen waren.
Als 'n oude bekende wandelde de schilder in hun midden en gaande aan de zijde
van Louise in de rustige blijheid van den ochtend, keerde 't hoopvol vertrouwen weer
terug, kwam 'n kleine vreugde zelfs even in hem juichen, dat hij gaan mocht naast 't
beminde meisje, haar lieve stem weer hooren en diep in zich de zalige ontroering
mocht ondervinden, die haar nabijheid gaf. En meer-en-meer opgefleurd vertelde hij
van z'n gewerk van den laatsten tijd, de inrichting van 't schuurtje, vertelde snaaks
van z'n ervaringen met Thijs, den wat sulligen timmerman, die z'n geïmproviseerd
atelier maar aldoor 't varkens-kot bleef noemen, wat toch niet prettig was voor den
tegenwoordigen bewoner en van de onuitsprekelijke verbazing van de oude Da, mama-Da, noemde hij haar tegenwoordig, - die maar hoofdschuddend door 't huis
liep en zich gewetensvol afvroeg: ‘Hoe verzint-ie 't in Gos-Heer-naam, hoe verzint-ie
't?’
En Louise beloofde heel gauw naar z'n inrichting te komen kijken; ze was er
werkelijk buitengewoon nieuwsgierig naar, verzekerde ze, toen Jaap eindelijk afscheid
nam en opgewekt terug ging naar de pastorie.
Toch, dien ochtend was eigenlijk 't lijden van Jaap begonnen.
Als mensch en als kunstenaar.
Vol werk-lust en moed was hij naar z'n schuur gegaan, 'n houten kavalje, wat
schuin verzakt aan den slootkant, maar ruim en van waar hij 'n ver uitzicht had over
de weien. Hij had er direct het prettige gevoel van thuis te zijn, vond er z'n gerei,
zooals hij 't den vorigen dag gelaten had, 't geen het herbeginnen zooveel makkelijker
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en vlugger maakte. En al was de aankleeding wat armelijk, er was toch met 'n paar
decoratieve lappen en wat bloemen in een rood-aarden kan gezelligheid verkregen.
Aan de wanden had hij z'n studies gespijkerd, voor-studies voor het groote doek, dat
hij, schuin hoekend op 't venster-licht, midden in 't vertrek had opgesteld. Nu stond
hij in aandachtige beschouwing voor z'n werk,
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den vorigen dag in 'n geweldige aandrift neergeborsteld met groote vegen, sterke
kleurgloeiingen tegen elkaar. En 't had reeds al de charme van 't spontane, van de
heftige over bruising eener uitvierende kunstenaars-ziel.
Jaap was tevreden. 't Begin was goed. Hij moest gisteren wel haast 'n
schilderrazernij gehad hebben om in zoo'n korten tijd zooveel af te kunnen doen. En
was 'n goed begin niet 't halve werk? Ja dit schilderij zou goed worden, hij wilde 't.
Het moest immers met den steun van Louise, die hem nieuwen moed zou inspreken
als hij versaagde, die met hem mee zou leven bij 't moeizaam geworstel om 't hooge
te bereiken, om in lijn en kleur te vatten, wat hij vol intense schoonheid in zich leven
zag....
Maar met de gedachte aan Louise overmeesterde hem 't verlangen naar haar zoo
geweldig, als hij 't nog niet geleden had. Er was ook geen berusting meer, nu hij haar
zoo zeer nabij wist, ze elk oogenblik in de kleine stulp verwachten kon.... God, hoe
zou hij zich nog kunnen bedwingen, z'n gevoelens verheimelijken.... Maar hij wou
't ook niet.... 't Liefst zou hij 't haar maar eerlijk zeggen, oprecht, kordaat.... En
misschien zou dat dan 't einde zijn. Doch was dat niet beter dan 'n gedwongen
comedie, 'n ijdele hoop, de kwelling van 't onzekere?.... En hij was toch man, zou 't
weten te dragen. Niemand zou 'n klacht hooren.... Toch, hij durfde hopen, want zou
hij zich zoo vreeselijk in haar kunnen vergissen? Immers neen.... Hij was toch niet
maar de eerste de beste, kende toch al wel iets van 't leven en de menschen.... Al zou
't haar veel kosten, alles, wat hij haar schenken kon, zou hij haar in ruil geven... alles,
alles, zonder terughouding.... Maar als haar hart uitging naar weelde, als ze toch
hechtte aan stand en geld? kwam weer de martelende vraag.... Ja, dan.... Hij zou 't
niet kunnen geven, hij bezat 't niet, maar hij zou haar leeren begrijpen de
waardeloosheid van die dingen voor den mensch, die de schatten in zich zelf ontdekt
heeft....
Hij was op 'n stoel neergevallen; 't hoofd in de handen zat hij star naar den grond
te turen, hoorde niet 't naderen van klompenstappen en 't tikken op de schuur-deur.
Hij schrok op, toen knars-piepend in de roestige hengsels 't deurtje open-kierde.
‘Uw koppie koffie, meneer’, zei 't vriendelijke stemmetje van 't dochtertje van
Hendriks.
‘Lieve hemel is 't al zoo laat?’ vroeg Jaap.
‘Net half-elf geslagen’.
‘Sapperloot, wat gaat die tijd toch snel’, zei hij klagelijk, terwijl hij op de wrakke
tafel vol rommel, wat ruimte maakte om 't kopje neer te kunnen zetten.
‘Zet 't maar hier neer, zus.... Zoo, als 'n meid. Je moeder verwent me maar.... En
wat moet jij nou hebben voor de moeite van 't brengen?’ vroeg hij met 'n plagerig
lachje om haar verlegenheid, die plots opgekomen leek, toen de schilder haar dit
vroeg. Ze stond 'n beetje wiebelig te draaien, frommelend aan d'r schortje; de groote
staalblauwe kijkers staarden langs hem heen. 't Was 'n aardig kind van 'n jaar of tien,
gezond en flink uit de kluiten geschoten, de stugge blonde haren in 'n kort vlechtje
als 'n grappig, eigenwijs staartje achter aan 't hoofd en de zon-gebruinde wangen
bolden naast 't leuke wip-neusje, klein of 't in de verdrukking zat.
‘'k Weet 't niet’, zei ze eindelijk schuchter met 'n onwilligen ophaal van de
schouders.
‘Wat denk je hier van?’ vroeg Jaap, terwijl hij 'n rol chocolade uit z'n zak haalde.
Hij bedierf de kinderen, had Hendriks al 'n paar keer geklaagd. Heusch, hij moest
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nou niks meer voor ze meebrengen. Maar Jaap kon 't niet laten, had altijd 'n kleine
verrassing in z'n zak.
‘Ik heb van de freule ook chocola gekregen’, zei, na 't bedankje, de kleine meid.
‘Zoo’, zei Jaap zoo onverschillig mogelijk ‘wanneer?’
‘Daar net’.
‘Is de freule dan bij jullie?’
‘Ja ze was daar net bij ons op de fiets.’
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‘Is ze er nog?’
‘'k Weet niet. 'k Denk 't wel’.
‘Nou, kleine meid, ga maar gauw 't rolletje met de broertjes deelen hoor’, loodste
Jaap 't kind weg.
't Bloed joeg hem door de polsen. Louise zou komen en wat dan.... God, wat dan?
Niets, niets.... Hij had niet den moed, nu niet.... wachten en onverschilligheid
veinzen.... Z'n tijd afwachten.... de gunstige gelegenheid.... Als ze voor elkaar bestemd
waren, zou die immers zeker komen....
Hij had snel palet en kwasten gegrepen - als ze kwam moest ze hem vol-op aan
het werk vinden. En hij trachtte zich in z'n arbeid te verdiepen. Had hij al niet heel
wat kostbare minuten verloren laten gaan met z'n nutteloos gepieker? Met drift ving
hij te schilderen aan, telkens achter uitloopend om 't effect van z'n vegen te
bestudeeren.
Dan, hij betrapte er zich op, hoe z'n luisteren sterk gespannen was al wou hij aan
niets dan aan z'n schilderij denken. Kwam daar niet iemand op z'n schuurtje toe
geloopen? Hij stond 'n wijl onbewegelijk om zoo duidelijk mogelijk elk gerucht op
te vangen.... Nee, hij had zich vergist.... 't Was niets en niemand.... Hij dacht er over
de deur open te zetten dan kon hij op 't erf zien achter de boerderij, Louise aan zien
komen.... Doch hij deed 't niet, durfde eigenlijk niet omdat 't op kon vallen.
De minuten vergingen traag en z'n onrust vermeerderde. Zou ze heen gegaan zijn
zonder even te komen kijken.... Och nee, dat was haast ondenkbaar. Z'n ongeduld
plaagde hem alleen maar zoo ellendig.... Hij kon niet werken zoo.... Hij stond
gewoon-weg te knoeien, als z'n gedachten er zoo slecht bij waren.... God, waarom
kwam ze ook niet, waarom niet, waarom niet....? Begreep ze dan niet, dat ze 'm zoo
gelukkig kon maken met haar nabijheid?.... Hij kon niet meer buiten haar, hij had
haar zoo lief, zoo onbegrijpelijk-innig lief.... En hij werkte toch voor haar, verlangde
haar hulp.... Ze moest komen.. dit hield hij niet uit.... Hij zou dan gaan naar haar....
Hij wierp z'n palet op den stoel, wrong de kwasten in 't duimgat, ging 't erf op. 'n
Kip, opgeschrikt door z'n driftigen stap, waggel-vluchtte met angstig tjokken voor
z'n voeten weg. Niemand was er op 't erf of bij de verlaten stallingen, waar geduchte
versterkingen gelijk de plompe heffingen van twee tot onder den nok gevulde
hooi-bergen waren.
Er ging 'n gesuis door de boomen-toppen, die stonden voor de stee, als 'n ver
fluistergeluid, dat 'n groote menigte maakt. Maar overigens was 't stil, 'n werkelooze
rust.
Jaap plots uit de benauwing van z'n werk-kot in 't vrije opene, staande voor de
realiteit, kwam tot bedenking. Hij bleef staan bij den hoek van 't woonhuis, moedeloos,
aarzelend.... en keerde terug met loomen stap. En in 't schuurtje viel hij weer neer
op z'n stoel, bleef er zitten tot de kerkklok luidde het ‘Angelus’ van den middag.
Toen ging hij naar de pastorie.
De koffie was onaangeroerd gebleven.

X.
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Louise was in Den Haag bizonder gefêteerd. 't Was 'n aan-eenschakeling geweest
van feestelijke pleizieren ter harer eere.
Generaal Van Suylecom, rijk, man van gewicht - minister van oorlog in 'n
kortlevend rechtsch ministerie, schoon vrijdenkerig van neiging, voor zoover hij
denken kon, man van verdienste ook tegenover 't leger door 't invoeren van 'n nieuw
soort knoopen aan 't uniform der genie-soldaten; - die oude deftigaard was van stonde
af aan erg ingenomen geweest met 't nieuwe nichtje. Verarmde adel, ja, maar toch
van adel, 'n naam, die klonk als 'n klok, en zonder de rare bokken-sprongen van den
ouwen heer, een familie in alle voorname kringen reçu. En wie zou ze aansprakelijk
durven stellen voor 't gedrag van d'r vader, wie, God-hoog-en-laag? had de generaal
barsch vloekend gevraagd aan z'n vrouw, die, zeer aristocratisch, bedenkingen dorst
maken, geprikkeld
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tot jaloezie door de uitbundige loftuitingen op Louise. Ze had toch d'r vader niet zelf
uitgekozen, wel? Nou dan.... Maar hij dorst te zeggen, 't was 'n meisje uit duizend
en z'n neef Willem, hij mocht dan geen hoog-vlieger zijn, had verdomd goed uit z'n
oogen gekeken.... Hij was te feliciteeren....
De weinige dagen, die Louise z'n gast was, sloofde hij zich uit om haar genoegen
te doen.
Het waren rijtoeren in de morgen-uren en freule van Thorn genoot, als ze elegant,
behagelijk gevleid in de kussens van de victoria, door Den Haag reed, en door 't
bosch, de koetsier in kranige livrei, onberispelijk rechtop, met vaste hand 't rappe
twee span mennend, ernstig, vol aandacht of er nu ter wereld niets bestond dan z'n
beide glanzende volbloeds en de voorbij-gangers, die hij toch maar liever niet omver
reed. De generaal ging meestal mee, om te geuren met z'n mooie nichtje. Hadden ze
op de Witte al niet belangstellend geïnformeerd? Ja, heeren, mooi was ze en lief en
verstandig.. Ze mochten d'r naar kijken en verder.... ho-ho.... ze was verkocht en hij
werd d'r oom.
Op die tochtjes sprak Louise maar weinig. Ze zat te genieten van deze heerlijke
weelde, 't zacht-deinend beweeg van 't lichte voertuig; 't zwatelend gewieler der
gummibanden leek 'n vreemde, eentonige, toch streelende melodie, rhythmisch
begeleid en ondersteund door 't geplof der hoeven in het grind van de bosch-paden.
't Gaf 'n behagelijk, vredig gevoel, gevoel van uitverkorenheid en meerderheid.
Het waren in den avond de huiselijke diners met weinig maar keur van gasten en
keur van spijzen, met geschitter van kristal en zilver, met gekleur en gegeur van
bloemen.
Het waren de soirées, die mevrouw Van Suylecom op 'n hoog-intellectueel peil
zich verbeeldde te houden. Ze hield van muziek, speelde zelf niet slecht. Ze
accompagneerde onvermoeid 'n groot deel van den avond, omdat ieder zei, dat
niemand haar daarin even-aarde, 'n freule, die viool-speelde en van louter
zenuwachtigheid te vaak misgreep en 'n attaché, die tremoleerend Fransche liederen
zong. 'n Enkele maal had ze jonge musici ontvangen, die met hun talent 'n boterham
hoopten te verdienen, maar, - och nee, vertelde ze, dat was altijd nog 'n deceptie
geweest.... te zwaar op op den duur, wat ze speelden, je kon er niet van genieten en
dan 't soort menschen..!
Ook kwam er 'n schilder, erg en vogue om z'n oppervlakkige, handige portretten.
Hij penseelde 'n portret met 'n gemak als waarmee 'n goochelaar 'n ouwen toer
vertoont, zonder met veel of lang poseeren te plagen.
Hij flatteerde en z'n werk was chiek. Maar z'n honorarium stelde hij bizonder hoog
en elke onderscheiding, die hij kreeg, verhoogde dit.
Hij had Louise en den notaris op z'n atelier genoodigd in z'n weelderige woning.
Louise sprak bij die gelegenheid met hem over Jaap en de beroemde man fronste
ernstig z'n wenkbrauwen.... Mennings.. Mennings....? Jawel, hij herinnerde zich,
kende hem persoonlijk niet natuurlijk, - de jongeren ken je zoo niet - ja d'r moest
wel iets in den jongen man steken, maar 't groote publiek zou er wel koud voor
blijven.... 'n Zoeker, maar naar zijn idee op den verkeerden weg....
Van Suylecom had ten slotte ook 'n tuinfeest van jongelui gegeven en petit comité,
omdat al veel families uitstedig waren. Willem was er voor over gekomen en hij had
'n kranig figuur gemaakt naast z'n meisje, die, glimlachend en gracielijk, zich de
huldiging liet welgevallen.
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Men bewonderde hen: 'n mooi paar. Louise veroverde de harten door haar
minzaamheid, haar geest. En in alles bescheiden blijvend, was ze innerlijk, voor
niemand merkbaar, trotsch geweest en gelukkig nu haar leven ging slagen. Ja, dit
was wel 't weeldeleven, waarnaar zij in 't bekrompen getob van haar jeugd verlangd
had. Dit was het aanzien door fortuin, dit was 't bestaan
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zonder zorgen, bevrijd van de dagelijks weerkeerende kwelling van gedwongen,
angstig en krap-rekenende zuinigheid, van moeilijk overleggen, hoe fatsoenlijk rond
te komen, van lastige schulden, die de eischers brutaal maakten, van groot-doen en
standophouden, dat 't huiselijke leven verbitterde door noodzakelijke offers en
onthouding van kleine genietingen zelfs.
Toch was Louise niet blind voor veel oppervlakkigs, 't vele schijnbare ook, dat
dit leven bijna hatelijk maakte van leegheid.
Soms kon ze in-eens aan Jaap denken, aan hun ernstige gesprekken, wanneer hij
doordrong naar wat er diep in de menschenzielen zich roerde of sluimerde. Of als
ze spraken over z'n werk, z'n vreugde bij slagen, z'n neerslachtigheid bij 't tegendeel.
Ze begreep dan wel heel duidelijk 't verschil tusschen zijn on-eindig-rijker ziele-leven,
z'n puurder genieten en 't oppervlakkig gedoe van deze stoffelijk-rijken, hun slap
dilettantisme in alles.
Maar omdat ze de fouten zag, geloofde ze die in haar eigen leven later te kunnen
vermijden. Haar huis, gastvrij geopend voor kunstenaars en intellectueelen, haar
streven, gericht op geestelijke genietingen meer dan op materieele, haar leven, nuttig
door ruimgevende liefde voor armen en min-bedeelden. Ze kon dan soms wel ontroerd
worden van haar eigen mooie toekomstplannen. Dankbaar was ze ook, dat ze die
zou kunnen verwezenlijken door haar huwelijk met den jongen Van Suylecom en 't
verontrustte haar al minder, dat ze in hem persoonlijk weinig steun zou vinden. Dan,
alsof deze omgeving van zich-zelf en genotzoekende menschen haar in aanleg toch
fijner gemoeds-leven bedwelmend verstompte, begonnen allengs haar diepere
opvattingen te vervlakken, gingen haar denkbeelden zich meer- en-meer aansluiten
aan de gemak-zuchtige plichts-begrippen, welke zij om zich heen gehuldigd en
nageleefd zag. En uit 't tobberig bekrompen bestaan van haar jeugd plots opgenomen
en gevierd in den schitterendsten rijkdom, die ook haar deel worden zou, onderging
zij te hevig de fascineerende macht van goud en eer, dan dat zij nog kracht genoeg
zou kunnen bezitten om zich niet, des noods blindelings, te laten gaan in den stroom
van genieting of zich niet vast te klampen aan het zoo gemakkelijk ver-wor ven bezit
als het eenig waardevolle in 't leven. En als van zelf werd in haar beschouwingen
levens-ernst en hooge plichts-betrachting 'n lastige, zwaar-op-de-handsche, tot
zwaarmoedigheid stemmende ballast, verlangde zij naar de verwezenlijking van haar
toekomst-plannen slechts in zoo verre die tot haar genoegen en tot 't cachet van haar
huis zouden bijdragen, zonder één enkel offer er voor te willen brengen. Wanneer
zij nu - doch al minder en minder - haar gesprekken met Jaap overdacht, dan kon ze
meelijdend lachen soms over z'n sombere opvattingen, over z'n tobben, over z'n
zoeken en ze nam zich voor 't hem te zeggen ook, dat het dwaasheid was 't leven zoo
zwaar te nemen, dat het dwaasheid was om nieuwe wegen te zoeken als de
platgetredene je zoo makkelijk voerden tot aanzien en rijkdom, wanneer je er maar
voor zorgde de menschen te vleien....
Toch voltrok zich deze verandering in haar niet zonder strijd, kwam haar goede
aanleg wel in opstand tegen het slappe zich-maar-laten-gaan. Dat gebeurde in de
oogenblikken, waarin zij stuitend besefte de leegheid, 't weinig-beteekenende van
haren toekomstigen man en terstond drong zich dan aan haar op de jonge schilder,
sprankelend van geest, met z'n ernstigen wil, met z'n groote zwakheden en z'n groote
deugden.... Dan kon zij 'n bevoorkeuring in haar heimelijkste gedachten niet
ontkennen, maar tegelijk besefte zij met angst, dat, wanneer ze haar verloofde zou
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verliezen, de gouden toekomst voor haar gesloten zou zijn. En ze voelde geen moed
voor zulk 'n offer. Daarom mocht die ander nooit 'n rol gaan spelen in haar leven.
Nee, ze moest dat nu duidelijk en voorgoed met
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zich zelf uitmaken. Ze zou haar gedrag tegenover Jaap daarnaar regelen, voorzichtig
moest ze zijn.... misschien nog minder voor zich zelf dan voor anderen.
Terug in het dorp, met den roes der feesten nog in 't hoofd, met de aangename
herinneringen aan tochten en partijen, was ze al aanstonds begonnen haar houding
tegenover Jaap te wijzigen, doch dit ging moeilijker dan zij zich voorgesteld had
door de hartelijke onbevangenheid van den jongen man en haar vrees om hem te
kwetsen door stugheid. Wel trachtte ze hem minder vaak te ontmoeten, maar nu de
schilder telken middag op Veldzicht kwam voor 't portret van den notaris, was ook
dit 'n onmogelijkheid. Ten slotte berustte Louise. 't Moest dan maar loopen zooals 't
ging. Ze zou hem allerminst aanmoedigen maar niemand mocht haar kwalijk nemen,
dat zij, na 'n tijd vol afwisseling en plezier in Den Haag, wat verstrooiing zocht in
de prettige conversatie met 'n geestigen schilder te midden der kleurlooze saaiheid
van 't vlakke Hollandsche dorp.
De eerste maal, dat Jaap op Veldzicht gekomen was voor de voorbereidselen van
't portret, was er toch iets hinderlijk-stijfs geweest in de ontmoeting. Het was de dag
na z'n vergeefsch wachten op Louise in z'n werkschuurtje. Jaap was merkbaar koel,
deed kort-bevelerig en dit hinderde haar meer dan ze had kunnen denken. En van
zelf, alsof ze iets goed te maken had, trachtte ze door vriendelijke voorkomendheid
z'n ontstemdheid weg te nemen.... om zich later haar halfheid weer bitter te verwijten.
Waarom had ze nu niet in-eens flink den knoop doorgehakt, door stugheid getoond,
dat 't haar onverschillig was, hoe hij over haar dacht....? Met haar vrouwelijk instinct
voelde ze, dat ze zich beiden op 'n gevaarlijken weg bevonden, maar ze miste de
kracht om de charme te verbreken, die van deze meer-en-meer intiem wordende
verhouding uitging en ze stelde zich gerust met de gedachte, dat de oplossing van
zelf en gemakkelijk zou komen, wanneer Jaap of zij vertrokken was. En och, er was
immers niets schuldigs in hun omgang, het kon niet eens 'n flirt genoemd worden,
daarvoor was de toon te ernstig. 't Was hoogstens 'n kalme vriendschap en dat 't niet
meer kon zijn of worden, wel lieve hemel, Jaap zou toch zelf wel zoo verstandig zijn
om dat in te zien. Zoo kwam van haar voornemens in Den Haag opgevat niets, raakte
zij weer even gemakkelijk onder den invloed van den schilder, als zij zich te voren
had laten meesleuren door 't wufte geleef in de mondaine Haagsche kringen, trachtte
ze weer 'n middenweg te vinden, die voor de toekomst haar voeren kon tusschen
beide levens-opvattingen in: de streving naar weelde-genot en innerlijke vervolmaking.
Maar toch was zij er zich van bewust, dat, wanneer beide onvereenigbaar bleken, ze
zonder aarzelen de laatste aan de eerste zou offeren, al bleef haar bewondering groot
voor energie en doel-bewustheid....
De middagen kwam Jaap nu geregeld op Veldzicht om aan 't portret te werken.
De notaris poseerde in den beginne vol goeden wil, gezeggelijk als 'n kind en verheugd
over de gelijkenis, die de aanzet al aanstonds vertoonde. Hij zat waardig in 'n ouden
gebeeldhouwden stoel, de blanke handen losjes in den schoot gevouwen. Op 't zwart
van z'n jas gloeide 'n rood knoopje van 'n buitenlandsche orde.
't Was 'n arbeid, die Jaap geheel in beslag nam, hem bizonder afmatte. Want
eenmaal begonnen, wilde hij nu ook slagen, toonen z'n kunnen. Doch na 'n paar
dagen was 't nieuwtje en de aardigheid voor den notaris er af, werd hij minder
geduldig, slaperig vaak. De gesprekken, die hij met den schilder begon, vlotten maar
nooit. Hij wou zoo graag wat weten van 't leven van schilders en modellen, probeerde
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'n enkele maal Jaap uit te hooren. Maar ze hinderde den jongen man, die belustheid
op pikante historietjes, en hij liet zich niet uit of zei
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kort-af, dat dergelijke verhalen zoo bespottelijk overdreven waren. Toen bood Louise
aan den notaris voor te lezen gedurende de zitting en voortaan was ook zij nu trouw
op haar post, las lichte roman-lectuur, vertaalde sensatie-romannetjes, waarvan Van
Suylecom hield.
Jaap noemde haar z'n collaboratrice, begroette haar steeds met 'n deftige buiging
als ze binnen kwam, 't boekje onder den arm. En zij, lachend, maakte een révérance:
‘Cher maître’, zei ze dan 'n oogenblik ernstig, ging op 'n krukje aan de voeten van
Van Suylecom zitten en las opgewekt met haar lieve, klare stem.
En schoon ze maar zelden onder den arbeid 'n woord wisselden, was dit voor Jaap
toch 'n stil en heerlijk genot haar nabijheid, haar te mogen zien in ongekuntselden
eenvoud. Aldoor groeide z'n liefde voor haar, zag hij duizend kleine bekoorlijke
gewoontetjes en hoedanigheden, die haar nieuwe aantrekkelijkheid gaven. Intusschen
vorderde het werk snel; hij had buitengewoon geluk ditmaal. Hij was zelf bijna
tevreden; dit portret ging tot z'n beste werk behooren, onbegrijpelijk en buiten
verwachting.
‘Ik weet niet welke goeie engel m'n hand bestuurd heeft’, zei hij op 't laatst tegen
Louise, ‘maar ik heb zelden in zoo'n korten tijd zoo veel bereikt’.
En zij, gekscherend antwoordde: ‘U heeft ook niet altijd zoo'n goeie collaboratrice,
cher maître’, maar zij had bijna terstond spijt het gezegd te hebben. Hij had haar
even stil en droevig aangezien. Maar opgewekt door z'n succes, blij ook door de
liefheid en de ondanks alles groeiende vertrouwelijkheid van Louise, doorleefde hij
deze dagen gelukkig. Meest bleef hij 'n poosje napraten met den notaris, Louise en
juffrouw Jansen. En voor de huishoudster, die dweperig met hem ging doen, had hij
vaak grappige attenties, kleine voor-de-gek-houerijtjes, waar over hij dan heimelijk
plezier had met den notaris en Louise.
‘Ze is 'n beetje gecharmeerd van je, je mag wel oppassen’, had de notaris achter
haar rug den schilder plagerig gewaarschuwd.
Jaap was er eigenlijk 'n beetje van geschrokken, begon zich af te vragen of hij haar
soms met z'n niet ernstig bedoelde complimentjes had aangemoedigd, nam het vaste
besluit zich koel tegen over haar te gedragen.
Maar als ze dan weer van die dolle dwepende woorden gebruikte, in hem zoo
hevig den kunstenaar zag, dien je moest trachten te begrijpen en met eerbied volgen,
als ze hem met groote droom-oogen zat aan te staren, wanneer hij sprak, moest-ie
z'n spotlust wel uitvieren. Dan kon hij met 'n breed gebaar en 'n ernstig gezicht midden
in z'n betoog plotseling tot haar zeggen, als dankbaar: ‘Ja, juffrouw Jansen, ik zie,
dat u me begrijpt, of beter, dat uw ziel met de mijne meevoelt....’ of wel ‘U, juffrouw,
die 'n dichterlijk-voelende ziel heb, zal met me eens zijn....’
En de juffrouw-van-gezelschap, merkte maar niet, wou maar niet merken, dat hij
aldoor gekscheerde, dat hij niets zoo haatte als geposeer.
In haar lichtelijk overspannen brein, dwepend en sensueel van aanleg, begon ze
'n roman, wild gefantaseerd.... Hij, plotseling dood-ziek en zij hem verplegend dag
en nacht, neerzittend aan z'n bed, waarop hij te ijlen lag in koorts.... En haar
opofferende liefde triomfeerde over den dood en, na de crisis tot bewustzijn, besefte
hij haar liefde en zielegrootheid. Dan weer zag ze hem verslagen in doffe wanhoop
door de miskenning, door het maar-niet-begrepen-worden en zij, z'n troostengel,
heldhaftig in 'm geloovend. En 't eind was altijd, dat hij haar in z'n armen nam en zij
wegzwijmelde onder z'n heete kussen.
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Toen begon al meer-en-meer 't plan in haar te rijpen om althans 'n deel van haar
gedroom te verwezenlijken en ze overlegde heimelijk en sluw Jaap alleen te
ontmoeten. Ze had geduld genoeg om op 'n goede gelegenheid te wachten.
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Die kwam op 'n avond, dat ze naar 't dorp ging. Ze ontmoette den schilder onderweg.
Jaap had z'n paletmes vergeten en daar hij 't veel gebruikte bij z'n groote doek, wilde
hij 't even halen om 't bij z'n ochtendwerk niet te missen. En ze wandelde met hem
mee terug, drong haar hulp op. Er was niemand thuis, de notaris en Louise waren op
bezoek bij den dokter, vertelde ze, ze zou maar even mee terug gaan. Ze meende te
weten, waar hij 't had laten liggen.... heusch 't was geen moeite, ze was hem graag
behulpzaam, dat wist hij wel.
En zoo waren zij even later samen alleen in 't stille, groote huis.
'n Doezige schemer stond in de kamer, maar als vakken van licht, hoog en smal
tusschen de weg-geschoven gordijnen gloorden de vensters van milden avondschijn.
Geheim-vol en roerloos-in-zwijgen was er de parkachtige tuin vol duistere
loof-grotten, blauwig verschemerd en wel peilloos van diepte. Saam-geklompt in
den avond-val, 'n massale bouw gelijk met de popeltoppen als minaret-fijn getorente,
rijzend op, spiedend over 't lage land rond-om, stond 't geboomte tegen de pure
klaarheid van den hemel, die bleek en teer-groen was, aangedaan nog van 't geschitter
der verzonken zon.
'n Oogenblik had de schilder leunend tegen de vensterbank staan staren naar 't
kleurencontrast tusschen de versomberende aarde en 't hoog-reine licht, dat langzaam
maar glorievol opging in den komenden nacht.
Hij zag de plek, waar ze 's middags zaten uit te rusten na 't werk.
De stoelen waren schuin-op gezet tegen de tafel, waar 't roode met witte
figuursiersels getooide katoenen kleedje was afgenomen en opgeborgen. Ginds placht
Louise te zitten, haar slanke figuur wat nonchalant in-een-gedoken, de beenen over
elkaar en, als ze sprak, 't lieve hoofd 'n weinig schuin-op naar den hoorder, die ze
betooverde met haar zwarte oogen.
En naast haar de notaris, rustig achter z'n sherry, de kop kloek en kantig van lijn,
rooderig beloopen bij de wangen, 'n salon-militair in politiek met z'n uit-wuivende,
opgestreken snorren als van 'n speelsche poes en de grijze, koele oogen onder de
zware borstelige wenkbrauwen. Hij sprak maar weinig meest, schok-schouderde z'n
stillen lach, die z'n gezicht ondeugend maakte, één, die niets ontging en heimelijk
plezier had, 'n dubbelzinnig schunnigheidje proefde uit veel, stiekem voor zich-zelf.
Over hem zat dan de juffrouw-van-gezelschap, bewust correct, dit volhoudend als
'n duren plicht bij alles om toch maar voornaam te schijnen door haar weten hoe 't
precies hoorde - totdat ze, op 'n onbewaakt oogenblik, uit de koets viel. 't Knappe,
wat burgerlijke gezicht, dat nog jong leek, kreeg naast de oogen al rimpeltjes,
onmerkbaar haast, fijne plooitjes als schrompelde daar wat de huid. Ze kleedde zich
naar haar lichaam, dat de vormen uitkwamen zonder indécent te zijn.
En dan hij, uiterlijk zoo kalm en opgewekt, maar z'n hart van liefde-verlangen vol,
toch beheerscht, 'n prettige prater, die 't gesprek wel aan den gang wist te houden,
als-t-ie een maal was losgekomen.
Och, maar in gezelschap van Louise leek z'n heele wezen in opperste spanning,
kwamen de woorden van zelf, wist hij gevatte antwoorden en geestigheden te zeggen,
die hen beide in 'n vlot gepraat wikkelden, kruidig en opgewekt en dat de notaris,
soms plaagziek met 'n enkele interruptie aanstookte.
Ja, dat was wel 'n uurtje van genot na geslaagden arbeid, zoo vredig in 't stille
dorpsche buiten, waarin de jachting van 't werk verliep en de spanning verrustigde..
En over hem Louise.... Nu in het veranderde avondlijke aspect van den tuin, onder

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 21

't bevende kwijnlicht van den ouden dag, de stilte, die ademloos 't al overhing, kwam
hem 'n gevoel van verlatenheid overvallen, 'n droefheid of hij stond vereenzaamd
bij 'n dierbare plek, die hij voor 't laatst weerzag, z'n hoop op geluk vernield.... voor
altijd....
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En als om die bange obsessie te ontvluchten, wilde hij weg uit dit nacht-sombere,
stille huis met 't gespook van aanwarende schaduwen, die rezen uit de hoeken en
duisterschimden langs de wanden en niet meer zien den tuin, kerkhof-zwijgend of
er graven waren, overbloeid door bleeke rozen, die fleurden nog stil-schemerig op
in den valen avond.... God, hoe kwam hij hier, wat deed hij hier....? O hij had gehoopt
Louise nog te zien, ja hij was gekomen voor Louise.... Maar ze was er niet.... ze was
weg.... Louise was weg.... Naast hem kwam geritsel op uit de stilte.
‘Mooi die avond-tinten, vindt u niet?’ hoorde hij de nuchtere stem van de
juffrouw-van-gezelschap vragen.
Hij schrok op, wreef zich met de hand over 't voorhoofd, dat voelde klam.
‘Ja-ja’, zei hij zich herstellend, en gewild laconiek, ‘maar ik kwam eigenlijk om
het mes, hè?’
In-eens besefte hij 't als iets ongepasts, hij met die vrouw alleen in dit huis.
Hij ging naar den ezel, waarop 't portret stond; de blanke vleesch-partijen waren
lichtend in den groezelen schemer en de trekken waren herkenbaar. Jaap wilde z'n
stemming forceeren. ‘Dag meneer Van Suylecom’, zei hij tegen 't portret, maar 't
klonk rauw of hij spottend 'n doode had aangesproken. Juffrouw Jansen lachte even.
Toen gingen beiden zoeken, maar 't mes lag er niet.
‘Nou’, zei hij ongeduldig, ‘als ik 't niet gauw vind, ga ik maar.... Is 't eigenlijk niet
'n beetje gek zoo....?’ vroeg hij den zin niet voleindend. ‘Ik voel me als 'n inbreker,
waarachtig’.
Hij had z'n stem tot fluisteren gedempt. Hij kon zich z'n onrust niet verklaren. Wat
drommel had-ie toch? Er stak toch niets in..?
Hij knielde op den grond en zij stond over hem heen gebogen.
‘Gek?’ herhaalde ze de vraag; ze lachte wat nerveus; ‘ik vind het pikant. Stel je
voor, dat de notaris binnen kwam, de goeie man schrok zich dood.... Ligt 't hier niet?’
Ze liet zich op een knie zinken vlak naast Jaap.
Hun handen in tasting over 't vloerkleed beroerden elkaar; de kroezel van heur
haren krieuwelde z'n wangen-vel, haar lichaam raakte 't zijne, drong zich aan hem
op. Hij zag, hoe zij hem aanblikte met schitterlonkende oogen, den zinnelijken mond
half geopend.
En plots was hij onder de bekoring dier verlokking; 'n heete gloed steeg in z'n
gelaat, z'n polsen klopten; op-eens was de lang bedwongen drift in opstand, nu die
vrouw hem begeerde.... En alles lokte tot zonde, de stilte van 't verlaten huis, de
aanduisterende nacht en naast hem passie-vol 'n nog jonge vrouw, die zich bood....
'n Oogenblik keek hij haar aan als verdwaasd.... 't Suisde in z'n hoofd: Neem haar
toch.... kus haar, ze wil 't, ze verlangt naar je.... is ze niet mooi?
En overmoediger nu ze zijn aarzeling bemerkte, nu ze den strijd zag in z'n starre
oogen, legde ze steun zoekend haar hand op z'n schouder; blikte hem aan; haar
boezem hijgde van spanning....
Maar met 'n ruk was hij opgesprongen, alsof de aanraking hem tot bezinning bracht.
‘Nee’, zei hij, z'n stem dwingend kalm te spreken, ‘'t ligt ook niet op den grond
blijkbaar.... 't is niet te vinden.... 'k Zal me dan wel behelpen morgenochtend.... Of
misschien vindt u 't en laat 't me even brengen door Jacob.... Ik ben den heelen morgen
bij Hendriks.... in m'n ateliertje.. u weet’.
Zij was opgestaan ook.
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‘Zooals u wilt’, zei ze koel. Haar gezicht was plotseling bleek geworden en strak.
Haar kleine scherpe tanden beten de onderlip.
‘Ik dank u wel voor uw moeite en assistentie, juffrouw Jansen.’
Jaap reikte haar de hand maar ze wendde zich tegelijk om en opende de kamerdeur,
En met 'n koelen groet liet ze hem uit.
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Buiten, in 't vredig avondlijke, leek 't kortelings snel-doorleefde 'n vreemde droom.
God, hoe was 't mogelijk geweest, wat bezielde dat mensch....? Maar verschrikkelijker,
hoe had hij 'n oogenblik kunnen weifelen, hij, die 'n reine, hooge liefde in z'n hart
geloofde, wiens gedachten vervuld waren van liefde en vereering voor Louise.. Want
ja, er was 'n oogenblik geweest.... afschuwelijk, afschuwelijk.... niet aan denken....
Dit was al bijkans verraad aan z'n idealen en aan haar.... En wat 'n zwakkeling was
hij nog, tot vunze genietingen geneigd.... Hij had zich toch al zooveel beter gedacht,
z'n leven verdiept en verrijkt.. Maar hoe stond 't ook weer ergens.... ‘in de beproeving
vallen zij af’.... En hij zou zeker afgevallen zijn zonder Louise.... God er was zoo
weinig noodig.... 'n Blik, 'n gebaar, 'n woord en la bète humaine was in hem wakker....
hoe vaak had-ie zich niet laten gaan uit baloorigheid, te lam om te strijden, hopend
op wat hartelijkheid in z'n vereenzaming.... Toch altijd die afschuw van zich-zelf
daarna, 'n gruwen van dit surrogaat.... En nu zelfs hier, waar hij zich zoo veilig voelde,
gekomen was tot 'n levensernst, die hem staalde, de verleiding.... van een, die naar
liefde snakte misschien als hij.... 'n Eenzame ook, die haar brood verdiende in zure
dienstbaarheid.... Was 't zoo slecht.... waarom was 't slecht van haar?.... Ze had hem
misschien lief gekregen, God weet? Ze was toch ook vrouw, geschapen om te
beminnen en bemind te worden, ze mocht dan verder zijn wie ze wilde.... 't Was niet
fier, 't was niet groot.... maar wie is er fier als de honger nijpt.... 'n Groot meelijden
kwam in Jaap, 'n behoefte om iets tot opbeuring voor haar te doen als 'n vaderlijk
vriend, die de nooden van 't hart kent uit eigen bittere ervaring.... Doch ook de
wroeging over eigen zwakheid bleef.... Maar met Louise, hoe goed zou z'n leven
kunnen worden....
(Slot volgt).

Liedje
door P. Otten.
Vaak verkondden droevige oogen,
Die in bang erbarmen schreiden,
Wreeden, ongewilden logen
Van gewaand en schijnbaar lijden.
En zoo vaak is lach bevonden
Masker van een dieper deernis....
Kind, wij kennen niet de stonden
Van onze eigen vreugde en treurnis.
Dàn heeft ons gestaag verlangen
Louter, schoon geluk gedronken,
Zoo der lippen blijde zangen
Met der ziel te zamen klonken.
Maar dat weten wij pas làter;
Vréugd was enkel van ons leven,
Wat in tijds verweerend water
Schoon en blinkend is gebleven.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 21

388

Kroniek.
Boekbespreking.
L.E. Twee Levens, Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, 1910.
Ignatia Lubeley, Novellen, Nijkerk, G.F. Callenbach, 1910.
Dat zijn twee nieuwe bundels, ieder van drie historische novellen, door de dames
Engelberts - niet waar? - n.l. door L.E., de zoozeer geprezen schrijfster der boeken
‘Silhouetten’ en ‘Onder de Republiek’, en door haar die zich een oogenblik heeft
trachten te verschuilen achter het pseudoniem Ignatia Lubeley, maar van wie reeds
nu verluidde - en ik ben er geenszins verbaasd over - dat zij mejuffrouw L. E's eigen
zuster is. Inderdaad, wie, na L. E's boeken, de bij de firma Callenbach verschenen
novellen aandachtig las, kon wel haast niet twijfelen of deze moesten, zoo niet door
dezelfde, dan toch door een zusterhand geschreven zijn. De boeken van Ignatia
Lubeley en L.E. gelijken elkander als... twee druppelen water - ik gebruik de al te
vaak ‘geijkte’ vergelijking om er dadelijk bij te kunnen voegen, dat evenals van twee
waterdruppels de eene reiner, helderder zijn kan dan de andere, zoo ook hier bij
uiterlijk groote gelijkenis een innerlijk verschil van zuiverheid bestaat. Is het niet
opmerkelijk, indien al weer niet verbazingwekkend - wij kennen allen zulke
zusterparen - dat de blijkbaar vroeger, gereeder tot schrijven gekomen, levendiger,
geestiger en sceptischer aangelegde L.E. het uit puur litterair oogpunt, n.l. in
zuiverheid van expressie en compositie, toon en stijl, moet afleggen tegen haar
rustiger, vromer, in 't dagelijksch leven misschien wel van minder beteekenis
schijnende zuster? L.E. is aardiger, amusanter. Gij zult het beleven dat zij spoediger
tot populariteit geraakt, meer ‘in den smaak valt’ bij ‘het groote (!) publiek’; Ignatia
Lubeley's werk zal waarschijnlijk wat later, maar wellicht ook langer, in kleiner
kring, maar duurzamer gewaardeerd blijven. Dat beiden wat men noemt ‘dankbare’
of ‘gelukkige’ talenten bezitten, is nu reeds zeker. Zij bieden dan ook wel zeer precies
wat de duizenden vragen - het enorme leger der beschaafde lezeressen vooral onderhoudende lectuur, leerzaam, lief, zacht, niet schokkend, niet verontrustend,
stichtelijk soms. Weemoedig ook dikwijls, o ja, maar toch.... het is geen sterke,
benauwende weemoed, zooals die welke opdoemen kan uit de krachtig doordringende
beschrijving van het leven in onzen eigen tijd - het leven dat u een oogenblik zoo
glorierijk-vol en in zijn heerlijkheid grijpbaar-nabij scheen, om reeds in het volgende
te verschrompelen, - neen, dit is een andere, een zachter weemoed, lichtelijk
overwazend, verpoëtiseerend het kalm relaas van al zeer lang geleden gebeurtenissen,
die, wanneer ze zich thans zouden herhalen toch allicht heel anders verloopen
zouden.... Men kan zich dat tenminste voorstellen.... En dan, niet waar, zoo'n weinig
weemoed, - 't moet vooral niet te zwaar en te beklemmend worden! - het geeft wel
een geur van distinctie, van ernst. Men leest wel eens gaarne zoo'n ‘ernstig’ boek.
Als 't maar niet met de lastigheid, de veeleischendheid der hartstochtelijke, ab-normale
kunst is behebt!..
Intusschen, deze beschouwing verdient misschien wel een weinig verdiept te
worden. Laat ons eens trachten nategaan, wat het geheim is van de snel gegroeide
beroemdheid der historische-novellenschrijfster L.E.
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Toevallig kwamen juist in de Kroniek van ons voorgaand nummer de opmerkelijke
menigvuldigheid en het succes, dat wij beleven, van levensbeschrijvingen,
geschiedkundige monographieën, mémoires, enz. ter sprake. Door sommigen is dit
verschijnsel
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in verband gebracht met zekere schraalte, die zij meenden te mogen constateeren, in
de romanproductie der laatste jaren. Mijns inziens ten onrechte; er zijn ons immers
van vroegere oogsten zoovele honderden voortreflijke romans overgebleven; waarom
zou men zijn lectuur nu juist altijd uit het allernieuwste moeten kiezen en bij gebrek
aan een kersversch meesterstuk der litteratuur speciaal naar populair-historische
nouveautés moeten grijpen? Daarenboven, de voorkeur van het zoogenaamd ‘groote’,
d.w.z. niet bepaald kunstgevoelige, publiek voor het historische, het authentieke, of
althans authentiek geachte, is niet zoo iets vreemds of nieuws, dat men als verklaring
ervoor iets anders noodig hebben zou dan.. de zaak zelve, n.l. de groote
aantrekkelijkheid voor eenigszins nuchter aangelegde naturen gelegen in het wérkelijk,
écht gebeurde. Wie kent er niet, mannen en vrouwen, op louter intellectueel gebied
soms verre van onontwikkeld, die van romans en novellen (bizonderlijk de
niet-geschiedkundige) met minachting plegen te spreken, als over praatjes voor de
vaak, de aandacht van degelijke menschen onwaardig, of erger: allemaal maar leugens
en bedrog! Wie van hen, die nu nog niet ouder zijn dan veertig à vijf-en-veertig,
herinnert zich niet uit zijn schooljaren den waarlijk soms verwoed gevoerden strijd
voor en tegen de fantastische boeken van een Jules Verne, een Gustave Aimard, enz.,
verre waarboven, vooral door het meerendeels der exact-denkende schoolmeesters
natuurlijk, maar toch ook wel door verscheidene der jongens en meisjes zelve, de
historische verhalen van Andriessen, Louwerse, en dergelijke, werden gesteld en
aangeprezen. Welnu, gelijk feitelijk zoo véél van het kind dat ieder mensch geweest
is, blijft ook deze voorkeur hem in later dagen (somtijds min of meer heimelijk)
eigen. Te weten dat wat hij daar leest niet maar zoo'n uitdenkseltje is van dezen of
genen ‘letterkundige’, maar het trouw verhaal van écht gebeurde dingen, het doet
den niet specifiek litterair voelende goed, hij acht zich dan ook meer verantwoord
met zijn lectuur, zijn tijd nuttiger besteed; het is niet maar uit louter nieuwsgierigheid
naar ijdele verzinsels, neen het is uit een lofwaardige studiezucht, het is om te leeren
dat hij leest. Zeker - ik gaf het immers al in het vorig nummer volkomen toe - ook
voor den wel zeer beslist litterair aangelegde, het artistieke zoekende, heeft het
historische - zij het dan kunstloos - vaak groote bekoring, vooral wanneer het tot
hem komt in den onmiddellijk en intiem aansprekenden vorm van gedenkschriften,
brieven, dagboeken. Al die uit menschelijke observatie en geheugen opgeteekende
feiten, die dikwijls ten hoogste kenmerkende bizonderheden omtrent lang gestorven
mannen en vrouwen, waarmede deze als het ware uit den doode worden opgeroepen,
zij wekken een sfeer van menschelijkheid en leven, van daden, stemmen, ontroering
en beweeg, die prikkelend en belangwekkend is, en tevens volstrekt niet hinderlijk
- immers stil, stil, voor altijd tot zwijgen gebracht, absoluut dreigingloos - een soort
panorama of pantomime, met nog een charme bovendien van curiositeit, in gewoonten,
kleeding, ideeënkring, een illusie van werkelijkheid, die toch geen werkelijkheid is
en het ook nooit meer worden kan. Zeker, voor bijna ieder, en zelfs waarschijnlijk
nog meer voor den gevoelige, fantasierijken, dan voor den nuchteren, enkel zakelijk
denkenden lezer heeft ook het kunstloos maar nauwkeurig uit het verleden
opgeteekende zijn sterke aantrekkelijkheid. Maar toch, is er voor den kunstgevoelige
zelfs wel sprake van vergelijking tusschen deze bekoringen en die der echte, sterke
kunst? Immers neen! Een geheel andere en veel intenser genieting, dan welk louter
historisch geschrift ook, geeft hem de litteratuur, de eigenlijke, waardoor een echt
dichter, een kunstenaar zich heeft uitgesproken. Het moge dan vaak zijn dat die
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schrijnend-wreede werkelijkheid, verschrikkingen oproept uit een trieste, lage wereld,
de artistiek gevoelige lezer zal niet enkel van het leed maar ook van het geluk
meeproeven, het hooge geluk dat de schepping van zijn werk den kunstenaar gegeven
heeft, hij zal de droevig-schoone, maar sterkschoone melodieën hooren ruischen in
de droomende ziel van dien schepper en zich verkwikken aan de pracht, zij die nóg
zoo somber, van diens levens- en wereldvisie.
Niet aldus de voor kunstschoon ónontvankelijke lezers - en ik vrees zeer dat hun
aantal de groote meerderheid vormt - deze worden neergedrukt of pijnlijk geschokt,
geërgerd of verveeld bij de lezing der werken van zooveel dieper en heviger dan zij
levende, voelende, en dus ook lijdende kunstenaars. En zij begeeren dat volstrekt
niet. Waarom zouden zij het zich aandoen? Zij willen immers veel liever opgewekt
worden, geamuseerd, afgeleid vooral van hun dagelijks terugkeerende kleine misères.
Of althans, zij willen worden beziggehouden, aangenaam beziggehouden, zonder
schokken, zonder verontrusting, zonder groote inspanning ook. De besten onder hen,
de ernstigsten, de beschaafdsten, schrikken daarbij niet terug - ik zeide het reeds voor wat weemoed, mits deze zacht zij, vaag en zacht, hen zelf niet bedreigend. Zij
willen wel lezen - desnoods - van ramp en teleurstelling, ziekte en dood, wanneer
dat alles maar geruimen tijd geleden blijkt en waarschijnlijk niet meer in denzelfden
vorm terug zou kunnen keeren. Want, nietwaar, de tijden zijn veranderd, en ten
goede, de beschaving deed enorme sprongen vooruit! Oorlogen worden zeldzamer,
epidemieën overwonnen, inderdaad de menschen worden over 't algemeen - dank en
hulde zij de onvolprezen medische wetenschap! - vele jaren langer in het leven
gehouden. En ook voor den ‘minderen man’, nietwaar?.... welzeker, welzeker, ook
voor hem wordt veel gedaan tegenwoordig, en het zal altijd nog beter worden....
Maar waartoe deze redeneering, vraagt ge. Moeten wij de boeken der dames
Engelberts dan tot de kunstloos-populair-historische rekenen? Volstrekt niet, lezer,
er zijn zekere grenzen, maar er zijn ook zekere overgangen, eenige tusschensoorten
en mengsels in het geschrevene.
De achttiende eeuw, wij weten het allen, was de eeuw der rustige, soms vadzige,
der berustende, vaak ook onverschillige contemplatie, der levensgenieting.... zoo
volkomen en zoo lang als dat mogelijk was. In de groote steden, aan de rijke hoven
vooral, veel gracelijke wuftheid, bekoorlijke lichtzinnigheid, opvoering van het
erotisch genot tot een afzonderlijke, de hoogste, cultuur, veel en snelle levenswisseling
- de tijd der elegante avonturiers, der geniale levensgenieters. Maar buiten die enkele
centra, op het groote, stille, vlakke land, in kleine steden, dorpen, afgelegen kloosters
en kasteelen, was die 18e eeuwsche filosofische berusting vaak minder genotvol.
Duizenden levens vergingen in gedwongen, dompige rust en zonder de hoop zelfs
op persoonrijk geluk. Stil voortsmeulende vuren die nimmer opvlamden. In
vroomheid, diepe zelfinkeering, was voor sommigen wel wat zaligheid weggelegd,
in eenvoudige landelijke genoegens wat recreatie. Het scheen al iets bizonders als
men ééns of tweemaal in zijn leven een belangrijke gebeurtenis beleefd, een groot
élan gevolgd, een diepe ontroering doorgemaakt had....
Het is van zulke stille levens bij voorkeur dat de dames Engelberts verhalen. En
dat niet zoo maar, uit een misschien dichterlijke, maar onnauwkeurige fantasie. Neen,
klaarblijkelijk hebben zij de beschikking gekregen over vele oude familiepapieren
en wat zij vertellen is geheel of gedeeltelijk authentiek. Natuurlijk hebben zij uit hun
verbeelding lacunes moeten aanvullen, was er fantasie noodig ook om het werkelijk
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geschiede op te puren uit de gevonden documenten. Maar zij verhalen dan toch in
elk geval niet van menschen, die nooit bestaan hebben en
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voor zoover zij levensfeiten nagaan konden, gaven zij die met juistheid weer. Zoo
verkregen hun verhalen geheel de charme van het intiem-historische. Hoe zouden
dan zulke vertellingen, met smaak en distinctie gedaan, niet interesseeren, boeien,
de schrijfsters doen prijzen en eeren? Wat zij bevatten aan relaas van teleurstelling
en leed, ziekte en dood - och, het is alles wel akelig geweest, maar nu al zoo lang
geleden. En gaat niet, zelfs van het bedaard verhaal dier nu al zoo lang tot de oneindige
stilte gebrachte smartelijkheden zekere rust uit, zekere troost en bekoring zelfs, en
is niet al wat daaromheen gesteld wordt van lief en zacht beweeg, als een menuet
zoo harmonisch soms, zoo eenvoudig melodieus?
Inderdaad, het dient erkend, uit deze boeken, die, vrij zorgvuldig, egaal-goed,
althans nooit slordig geschreven (doch zonder veel persoonlijks) als zij zijn, in diepste
wezen een overgang vormen tusschen het wetenschappelijk-historische en het
fantastisch artistieke, stijgt een zachte, maar onweerstaanbare bekoring tot ons op,
en... wij hebben dan ook eigenlijk niets tegen de schrijfsters L.E. en Ignatia Lubeley,
wij wenschen hun gaarne geluk met hun succes; dat het beiden een aanmoediging
zij voort te gaan met hun interessanten, stillen en fijnen arbeid. Maar waar wij wel,
en heel veel, tegen hebben, omdat wij haar tot op de diepe gronden meenen te
doorzien, het is de verheerlijking dezer zelfde boeken in een groot deel der onlitteraire
en half-litteraire persorganen. ‘Alles leeft en gloeit in deze mooie, goedgekozen
verhalen’.... ‘Juweeltjes van eenvoud en waarheid’.... ‘O, wat een verkwikking en
verademing!’.... zoo, en in nog sterker bewoordingen werden L. E's boeken geprezen,
en haar zuster zal zich zonder twijfel weldra in een gelijkstemmig koor van
lofredenaars moge verheugen. Niet enkel dus door een min of meer intelligente massa
met graagte gelezen worden deze geschriften, maar tevens bewonderd en
hooggeprezen, als het beste wat de litteraire kunst tegenwoordig vermag te geven immers rust en bekoring, iets hoogers schijnt er niet te zijn! - door tal van bladen en
blaadjes, conservatieve zoowel als vooruitstrevende tijdschriften. Ziet ge, dat is het
waar wij, de litteratoren, zeer sterk tegen hebben. Want de geest dezer verheerlijking,
het is dezelfde die ook in het grootste deel der vorige eeuw onze kunst zulk een
onberekenbare schade heeft gedaan, het is de geest der zoetelijke tevredenheid met,
ja een zich behaaglijk vermeien in: het rustig en zacht bekorende, het lieve,
genoeglijke, hoogstens éven wat stil-weemoedige. Een gedistingeerde, aristocratische
geest gelijkt het. Maar het is de Jan-Saliegeest in de kunst, en niets anders, dezelfde
Jan Saliegeest waar Potgieter tegen vocht, waar Huet op smaalde, die Multatuli dol
maakte en telkens weer deed uitroepen dat hij waarachtig geen ‘mooi-schrijver’ was.
Het is dat eeuwige, echt hollandsche haken naar zoete rust, naar vadzig en
zelfgenoegzaam voortleven bij lekkere kostjes, delicate liflafjes....
Neen, duizendmaal néén, deze boeken zijn voor den schoonheids-gevoelige en
-begeerige géén verademing en géén verkwikking, deze lectuur is géénszins het
schoonste wat onze tijd voortbrengt, deze novellen... o, ze zijn lief, aangenaam, de
moeite van het lezen waard, maar met hun allen hálen zij niet, in belangrijkheid, in
schoonheid, in grootheid, bij één enkele der beste bladzijden van.. och, laat ik in dit
verband maar niet het allerschoonste noemen!... van een Cyriel Buysse, een Herman
Teirlinck, een Arthur van Schendel, een Johan de Meester! Want in den arbeid dezer
kunstenaars uit zich een diep en brandend-hartstochtelijk gevoelsleven verbonden
met een schitterenden geest. Terwijl de werken van de dames Engelberts niets zijn
dan smaakvol gearrangeerde levensverhalen, met zorg, nauwkeurigheid en ijver uit
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ietwat weemoedige, vroom-berus-
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tende levenswijsheid en het teeder meegevoel der dames..
Ik zei het al: het is zoo ontzaglijk jammer, ik meen deze verheerlijking, altijd weer,
in ons land, van de bekoorlijke middelmatigheid boven het geniaal bizondere, het
lastige uitmiddelpuntige, het dikwijls sombere of wreede gróóte. Het is zoo jammer
vooral, waar het, gelijk in dit geval, het werk geldt van een paar hoogst sympathieke
vrouwen, eenvoudig voor zich heen levend en schrijvend, en die stellig niet gezocht
of verwacht hebben, verheerlijkt te worden, noch ooit het tegenovergestelde
verdienden. Nogmaals, wanneer men maar eerst flinkweg ontkend heeft, dat de
boeken dezer schrijfsters tot de litteratuur in engeren zin zouden behooren - wat de
dames E. dan ook waarschijnlijk geenszins pretendeeren! - kan men er zeer veel in
bewonderen en prijzen, in liefhebben zelfs. De toon van Ignatia Lubeley vooral, maar
toch ook wel vaak die van L.E. - is zuiverstil-weemoedig, en toch soms van een
zachte klankvolheid, een bijna elegante souplesse, die als over den weemoed heen
en in contrijen van liefelijke blijheid voert. Het is een achttiende-eeuwsche toon,
geheel behoorende dus bij het beschrevene levensgebeuren. L.E. is levendiger,
pétillant-geestiger, scherper van geest ook dan haar zuster - toch ontbreekt het ook
Ignatia Lubeley geenszins aan die in Nederland zoo zeldzame eigenschap die wij
plegen aan te duiden met dat enkele, korte woord ‘geest’. Denk niet, dat het ieders
werk is tooneeltjes te scheppen als die van bl. 64, bl. 177, bl. 236.
Hier is het eerste:
‘Jeanne lachte, terwijl zij naar binnen ging, in de groote vierkante kamer, met den
geboenden houten vloer, en de hooge lambrizeering. Het licht der westerzon scheen
naar binnen door de kleine ruiten van een der ramen. Een meid met wijde rokken,
jak en groote witte muts stond haastig van haar stoel op en bracht met één ruk den
kleinen Gaston op zijn voeten, want niettegenstaande zijn stijf heerenrokje had hij
op den grond zitten spelen. Zijn krullen waren met een lint in zijn hals bijeengebonden,
alsof hij een staartpruik droeg, heel plechtig stond hij voor zijn tante, en nam haar
met dichtgeknepen mond en booze oogen op. “Bonjour”, zeide zij vroolijk tegen
hem en gaf hem een tikje op zijn wang. Toen keerde zij zich naar de houten tafelstoel,
waarin zijn zusje zat. Anne's rood gezichtje, omlijst door het baptisten mutsje, keek
uiterst verbaasd, haar blauwe oogen werden steeds grooter, haar mondje stond open:
zij wist niet of zij huilen zou of lachen, het was alsof zij in 't midden van haar
voornemen bleef steken’.
‘Uit kleinen kring voor honderd jaren’ vind ik de beste der zes novellen in deze
bundels besloten; het is de laatst geplaatste in mej. Lubeley's boek. Tegen ‘De
geschiedenis van Jan van Haersolte’; pièce de résistance in L.E.'s nieuwen bundel
heb ik voornamelijk dat het een kleine, maar zeer goede karakteroftewel
psychologische roman had kunnen worden, maar, doordat de schrijfster zelfs geen
poging deed om te verklaren, hoe haar van-huis-uit wat opgeblazen en verwende,
maar dan toch frissche en moedige hoofdpersoon ten slotte zulk een nare, vooze,
zelfzuchtige zwakkeling werd, ver afbleef van dit ideaal. Objectiviteit is iets prachtigs
in een vertelling, maar men moet tevens overtuigend zijn, aannemelijk maken. Het
tweede der ‘Twee Levens’ lijkt mij veel beter, vooral het begin - verder op wordt
het wat eentonig en mat. Ik zei dit nog maar even om op de gevaren van het genre
en der onderwerpskeuze te wijzen.... Verder wensch ik het schrijvend zusterpaar
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Engelberts den vrede en nog veel meer succes dan zij al genieten. Zoo hun arbeid
eenige duizenden oude en jonge dames een poosje van Corelli en andere
‘schundliteratur’ kan afhouden, is er werkelijk heel wat mee bereikt.
H.R.
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Fierens Gevaert, Albert Baertsoen. G. van Oest & Cie., Bruxelles 1910.
Een nieuw deeltje van de serie: Collection des Artistes Belges Contemporains, de
bekende en zoo voortreffelijk verzorgde uitgave der firma Van Oest & Cie te Brussel.
Verschenen reeds vroeger biographieën van Henri Bouquet, Emile Claus, Frans
Courtens, James Ensor, Henri Evenepoel, Victor Gilsoul, Fernand Knopff, Eugène
Laermans door mannen van naam als Camille Lemonnier, Emile Verhaeren, Gustave
Vanzijpe, Camille Mauclair, en verwonderde men er zich misschien al over dat een
essai over een pursang schilder als Baertsoen nog niet in deze reeks was opgenomen;
thans danken wij aan den heer Fierens Gevaert een uitvoerige en zaakrijke
beschouwing over het werk van zijn vriend Baertsoen, dat hij door en door kent en
waarover hij met warmte weet te schrijven, en daarbij toch gedocumenteerd genoeg
om een goed overzicht te krijgen van den ontwikkelingsgang van dezen rasschilder.
Want dat is Baertsoen. Hij is geen schilderphilosoof, geen man die het hoe en waarom
van zijn werk wikt en weegt, die berekent welk effect het wel op het publiek zal
maken. Fierens Gevaert, zegt het terecht: ‘Il ne demandait pas qu'on l'admirât et
peignait pour sa joie égoïste’. Hij is een man die het schilderen gewoon niet laten
kan, een van die kunstenaars, die altijd een schetsboek bij zich hebben om even te
noteeren als iets hun aandacht trekt, die overal, in oude stadjes, als buiten op het
land, het schoone, hetzij de stemming, hetzij het pittoreske van het geval weten op
te merken. Een echt gezonde schildersnatuur, zooals bij ons een Van der Valk.
Baertsoen is evenals Rijsselberghe een Gentenaar, maar een die veel gereisd heeft.
Ten onzent, voornamelijk in Zeeland is hij evenmin een onbekende, en in het
schilderachtige Amsterdam zijn het vooral onze oude burgwallen, die hem boeien.
Het meest echter voelt hij zich thuis in die intieme Belgische stadjes als Oudenaerde,
Brugge, Kortrijk, Dixmuide, en met zijn drijvend atelier vaart hij door de Zeeuwsche
stroomen, gaat van Terneuzen naar Vlissingen, van Vlissingen naar Middelburg, van
Middelburg naar Veere. Het ongerepte in zoo'n plaatsje als Veere, dat trok hem aan,
iets van die eenzaamheid, die stille rust kwam over hem, en zijn werk heeft daardoor
een lichten ondergrond van melancholie, geneigd als Baertsoen ook is zijn straatjes
en huizen te zien en te schilderen bij grijs weer, bij mist, bij sneeuw. In dat opzicht
is hij een tegenhanger van zijn landgenoot Emile Claus. Evenals deze is Baertsoen
uitstekend teekenaar; talrijk zijn de uitvoerige krabbels, met kleine notities erbij, die
hij als voorstudies voor zijn schilderijen gebruikt, en waar hij zooveel werk maakt
van zijn teekeningen, daar ligt het voor de hand dat hij ook met een zekere
gemakkelijkheid de etsnaald hanteert en zijn notities op het koper maakt. In dit
opzicht heeft hij iets van Whistler, maar terwijl Whistler zich meermalen beperkt tot
een luchtigen aanzet, geeft een ets van Baertsoen meer kleur en toon aan het geval;
hij doorwerkt zijne etsen. Gevaert zegt dit karakteristiek: ‘Alors Baertsoen se mit à
étudier à fond l'art de reprendre une planche après une première morsure, et pour
tout dire, de “cuisiner” l'eau-forte comme un tableau’. En ook deze forsche, rake,
doorwerkte etsen zijn evenals zijn schilderijen zoo door en door gezond, vrij van alle
gemanierdheid of aanstellerij, die helaas in onzen tijd geen zeldzaamheid is. Het is
een verkwikking zoo'n schilder te ontmoeten en zijn werk te zien, zelfs al is het dan
ook maar in reproducties, hoewel deze in Van Oest's uitgave, deels in heliogravure,
uitstekend zijn. En de auteur, hij vertelt ons van Baertsoens opleiding, van zijn studie,
van zijn eerste exposities, van zijn werken in de Belgische stedekens en in Holland,
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wij leeren zoo den mensch en den kunstenaar kennen. Al sprekende over zijn werk,
stipt Fierens Gevaert zelfs even aan, dat in Amsterdam, in het Jodenkwartier vooral,
men niet onop-
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gemerkt een studie van een stadsgedeelte kan maken: ‘K r o m b o o m s l o o t
d ' A m s t e r d a m (collection Speltinckx, Gand) que l'artiste dut exécuter à quatre
heures du matin, les gens du quartier - par pure iconoclastie protestante - menaçant
de lui faire un mauvais parti et de détruire son travail à coups de trognons de choux....
En elders.... Un jour Baertsoen faillit être assommé à Middelbourg pour avoir eu
l'audace de chasser un gamin qui le harcelait’. O, die Hollandsche straatjeugd! Maar
geruststellend lezen wij verder ‘Dois je dire que Baertsoen néanmoins, comme tout
vrai peintre, aime profondément la Hollande?’ En ik geloof, wanneer hier eens een
groote tentoonstelling van zijn werk gehouden zou worden, dat dan wederkeerig zou
blijken hoe zijn kunst in Holland gewaardeerd wordt.
R.W.P. JR.

KROMBOOMSLOOT TE AMSTERDAM (FRAGMENT). (EIGENDOM VAN M. SPELTINCKX TE GENT).
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Tentoonstelling ‘Pictura’.
Een belangwekkend allegaartje was de zomermaanden in de Studentensocieteit op
den Heiligen Weg te Amsterdam te zien! In hooge mate karakteristiek voor de
onvastheid van den tijdkoers. Zooveel hoofden, zooveel zinnen, zou men willen
zeggen, als men kon gelooven, dat hier alles inderdaad eenigen zin had, om niet eens
van kunstzin te gewagen.
Niettemin, ook het zinlooze is een verschijnsel, en als zoodanig de moeite van
nader bekijken waard. En daarenboven, veel werk der s o i - d i s a n t jongeren vraagt
hier toch wel zeer dringend de aandacht.
Ik zeg s o i - d i s a n t jongeren, omdat naast de schilders, die een in niets op de
schildertradities die ons lief werden aangepaste werkwijze volgen, er even veel
andere, even jonge en talentvolle zijn, die het geheel niet in die geïmporteerde richting
zoeken. Erkenden wij in de kunst zoo iets als partijen, dan zou men kunnen zeggen,
dat (om bij de schilders te blijven) noch Huidekoper, noch Van der Hem, Lizzy
Ansingh noch Meyer of Spoor tot de revolutionnairen behooren. Toch staat het vast,
dat met name Huidekoper, Van der Hem en Meyer met frisch, jong werk komen, dat
beloften inhoudt.
Maar bezien we eerst nader het werk van Jan Sluyters, Gestel, Weyand, waarbij
zich dan misschien met een enkel stuk hier, Rädecker zou gevoegd willen zien.
Dit, in de laatste jaren hier veel beoefend ‘luminisme’ of ‘divisionisme’, is het
een, om zoo te zeggen, losloopend verschijnsel, of een ernstige toekomst-duiding?
Zijn ze baanbrekers of decadenten, zij die blijkbaar bewust Hollands verfijnde
picturale taal verwisselen voor een uitheemsche en bovendien barbaarsche?
De objectiviteit is een gevaarlijke sport, maar een edele. Men kan er triomfen op
zich zelf mee behalen, al kan men zich er ook onrecht mee doen.
Nu boeit, - ziehier het gevaar - elke kunst, die het versmaadt, den door voorgangers
effen geplaveiden heirweg te gaan. Dat een jong schilder het ideaal verplaatst, en de
van ouds bekende motieven, zoowel als den traditioneelen trant der gevestigde school
links laat liggen, het is begrijpelijk en toe te juichen. Te zeer heeft bijvoorbeeld in
Holland geslachten lang alleen de lommerrijke plek, hebben de in grauwe nevelen
of in zilte schemerwazen schuilgaande en gekoesterde, maar ook eenigszins
ontluisterde dingen alleen voor schilderachtig gegolden. Er wordt ontegenzeggelijk
veel voortgesoest in die verleidelijke stemming, gesoest en gesuft.
Intusschen en welbezien, een geforceerde reactie is er één die doodloopt. Het land
beneden de bewolkte luchten, het land van ‘zonspel en neveling’, in zijn eeuwigen
keer en tegenkeer van licht en duister, is, als een treffelijk beeld van het
menschenleven mede, de wedergave in overgave van elk nieuw geslacht waardig.
En wèl geforceerd schijnt hier die cultus van het klater-schelle licht alleen, van
den onverbroken glansgloed; de lyriek op de on-Hollandsche lichtmassa.
Doch misgunnen wij der vaderlandsche schilderkunst de zonnebaden niet!
Allerminst dezen zomer! Laat ons hopen, dat ze haar weldadig zullen zijn, en sterken
voor een blijde toekomst!
Maar het voorloopig resultaat? Wij mogen het niet beoordeelen naar denzelfden
maatstaf, die wij ander werk aan zouden leggen; om de uitdrukking der materie
bekommeren deze schilders zich niet, noch om de atmospheer, die andere materie,
welke de stoffelijke dingen in de oogen der grootsten van het vorig geslacht
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onstoffelijk maakte, vergeestelijkte. Dit schilderwerk geeft (en dit is wel in den geest
des tijds) Lichtbeelden.
Twee dingen kunnen van die Licht-Beelden, Licht-Apotheosen, iets groots maken.
Ten eerste de werking der lichtmassa als zoodanig, en dan de werking, die door het
lijngeheel wordt verkregen. Vulgo de compositie.
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Men doe dus dezen schilders - desnoods onder protest - de concessie de oogleden
half te sluiten en door de wimpers te kijken.
Doet deze bezigheid ons het beloofde Licht opgaan? Wij zien, in eenige gevallen,
werkelijk een welgelijkend portret van de massawerking door de zon op land met
boomen, korenschoven, naaktfiguren, of wat ook.
Maar bij geen enkel doek meer dan dit, meer dan de bekende ‘coin de nature à
travers d'un tempérament’, En dit is, als ik het wel heb, eerst recht ‘vieux jeu’.
Tot groote, in eenheid van expressie houdingsvolle compositie is het nergens
geworden.

HENK MEIJER: DRUILIGE DAG.

Het is op zichzelf geen verwerpelijk resultaat, maar ik zie er mijn vermoeden door
bevestigd, dat er veel geforceerds, opgemaakts is in dit streven. Een opzichtige, zich
opdringende en tyrannieke (d.w.z. de onderwerpen bepalende) techniek is
onvermijdelijk een slechte. Het zou mij dan ook zeer verwonderen, als juist de
divisionisten geroepen waren ons de verlangde eenheid te brengen....
Ik moet Knap mijn verontschuldiging aanbieden, dat ik hem niet bij de jongeren
indeelde. Weet, o lezer, dat hij het u levert, zooals gij het hem bestelt: portretten in
het flanellen coloriet vóór Israëls in zwang, straatgezichten à la Breitner, en
waterpartijen van het meest lumineuze luminisme. Of is ‘simulantisme’ zijn laatste
liefde?
Knapper dan Knap is Jan Sluyters. Enkele zijner schilderijen o.a. een stuk
fabriekswijk, een winterlandschap en een landhuisje in zon, behooren tot het meest
expressieve, wat in dezen trant tot dusverre werd bereikt.
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En waarom zijn dan toch dergelijke uitingen van Gestel en Weyand mij liever? Een
duidelijker antwoord op deze vraag dan zijn landschappen geven mij zijn schilderijen
en teekeningen met onderwerpen, zooals wij ze tot nog toe vooral van Fransche en
Duitsche teekenaars zagen. Welnu, Sluyters' werk, waarin zeer zeker sterk
uitgesproken ligt wat hij wil, is meer sensationeel, dan emotioneel. De suggestiviteit
der lijnen en kleuren is inderdaad groot en het effect dat hij wil, bereikt hij. Maar
blijvender dan dit effect is bij mij de indruk, dat deze virtuoos niet zoo heel veel
zaaks aan emotie uit te zeggen heeft.

HENK MEIJER: NAAKTSTUDIETJE.

‘Al ware het dat ik de talen der menschen en der Engelen sprak, en de liefde niet
had, zoo ware ik een klinkend metaal, of luidende schel geworden’.
Stil.... indien hij den haat kende, die ook liefde is, indien dit satanisme het satanisme
was van den geprangden lijder, deze zondekunst die van den gepijnigden, gefolterden,
zich in angst en toorn krommenden, dan in sublieme hoovaardij rijzenden mensch,
hij zou ons, menschen, ontroeren. Zulk een mensch als kreunt en lastert, door den
grimlach heen, door de pose heen, van Beardsley, Lautrec, de Néree!
De tingel-tangel-tafereelen, bal-scènes en café-gezichten zijn niet illustratief, dat
is het euvel niet, maar kwalijk kan ik er iets anders in zien dan tweede-handsche
handigheid. Ik heb de vergelijking niet gezocht, ze is me als van zelve gekomen:
zooals Kees van Dongen's coloriet me doet denken aan de verfjes uit een
kinderkleurdoos, goedkoop en giftvrij, zoo denk ik bij Jan Sluyters aan die van
snoepgoed, schadelijk surrogaat van iets geraffineerds.
Ook in dat fabrieksgezicht, in zekeren zin een kapitaal doek, expressief, knap
gebouwd - ontbreekt dat ééne, de houding van den getroffene, die den indruk,
waaronder hij ons wil brengen, zelf onderging. Ik denk er aan hoe de technisch
zooveel zwakker staande Karsen den avond en zijn weemoed schildert, en hoe Spoor
zijn impressies weergeeft, te zielig, ik geef het gaarne toe, maar met een ziel....
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Aan de overigen wil ik slechts even gedachtig zijn, aan Gestel, in wiens
geschilderde landschappen en naaktstudies ik meer eerlijkheid vind dan in de
kinderlijk-per-
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verse en daarenboven vrij zwakke erotische teekeningen, aan Weyand, die onder zijn
beste stuk, een natuur-indruk die imponeert, een abominabele parodie op van Gogh
hangt, aan Van der Hem, die zich hier meer charmeur toont dan psycholoog, aan
Huidekoper, zwak, weifelend teekenaar, maar rasschilder, met een gansch eigen
kleurgevoel, aan Rädeker, die aardige houtsnij beeldjes en eenige schilderijtjes
exposeert, bij welke laatste, soms fijn van kleur, de onhandigheid verkeerdelijk bij
pointilleertrucs hulp zocht.
En Hahn met zijn teekeningen. - Van monumentaal gesproken!
Een aparte bespreking lijkt het werk waard van een nog jong en dit jaar voor het
eerst exposeerend schilder, die den onwaarschijnlijken naam Meyer draagt.
Henk Meyer exposeerde drie werken, die mij in het bijzonder bijbleven. Een
schilderij, dat in zeer koele toonen, een nachtlandschap weergaf, met bloeiende
struiken voorop, en daar achter weide. Wat gewild van compositie, jammer genoeg,
daar er iets heel mooi gevondens in den opzet was. Op den achtergrond in den nevel
zaten twee mannen, bijna schimmen, op een hek te praten. Het geheel deed mijmeren.
Een motief dat de schilder zeker nog eens op zal nemen.
Een ander schilderij, ook in koel-teedere kleuren - hoe verscheiden van de
zoeklichten der ‘jongeren’, maar ook van de eeuwige stemmingssopjes der
neo-Hagenaars, - geeft een stuk van het bizar snijwerk dat den zelfkant van
Amsterdam zoo nuchterwoest, zoo onheimelijk en toch gansch niet ontdaan van
grootheid doet zijn. De komende stad en het gaande land kruisen elkaar in die stille
oorden, waar de weemoed zwerft, die des levens wisselingen wekken. Een mensch,
die het ééne pak uittrok en het andere nog niet aan, naakt en met zichzelf verlegen,
schijnt zulk een tweeslachtig landschap, - half buiten, half stadsdeel, een echt
grensgeval.... Voorop is de lantaarn al neergezet; als legde de pionier met dien
onaanzienlijken, hier imposanten langen paal beslag op het terrein. Van de weelde
der landouwen is niets over dan de als langs een lineaal getrokken rechthoeken, die
ze verdeelden, een onderkruipsel van een heg, en een paar armelijke, trieste wilgen.
En in plaats van het beproefd-idyllische murmelende, eventueel kabbelende beekje,
een vierkante, hoogstwaarschijnlijk gore poel.. Ze geven geen verrukkend natuurgenot,
deze povere dreven met haar ééne plompe werkpaard als voorlooper der wassende
scharen werkmenschen - en toch welk een teekenachtig en schilderachtig brok. Meyer
heeft ze mooi gekarakteriseerd, dit land in zijn onguren levensavond, deze stad in
haar prozaïsch ochtendgloren.
Met een zittend naaktfiguurtje, een jong meiske, komt Meyer ook als teekenaar
van den mensch voor den dag; geduldig en teeder heeft hij weergegeven wat hij zag,
zonder voorbarig en sensationeel te trachten de synthese te geven, die slechts zeer
rijpen gelukt. De tengere, als broze leden met de soepelheden en hoekigheden
aandachtig namodelleerend, is hij tot een blond en stemmig geheel geraakt, zich
vooral latende leiden door eerbied voor het zich zoo rustig openbarend edele
organisme van het ranke jonge menschenlijf en heeft wel van pas, ons er nog eens
aan herinnerd dat de ontroering, om uit te gaan van het kunstwerk, eerst den
kunstenaar moet hebben vervuld.
C.V.
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Frits Mondriaan en August van Voorden bij Oldenzeel en Reckers te
Rotterdam.
Men zou Frits Mondriaan, den ‘schilder van Het Haagsche Bosch’, zooals hij bij het
publiek bekend staat door zijn groote doeken, waarop de mooie plekken dier
residentiewandeling te vinden zijn, onrecht aandoen, indien men hem uitsluitend
naar dien arbeid beoordeelde, want hierin heeft hij zich niet geuit. Waren er niet zijn
kleine schilderijtjes, men zou meenen, dat het
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volle genieten van het weelderige kleurenschoon onzer Hollandsche natuur hem
vreemd was gebleven. In deze stukjes echter, buiten geschilderd, naar de direkte
natuur-impressie, geeft hij gewaarwordingen zuiver weer. Hierin licht de lucht
metterdaad achter donkere boomstammen of 't blauw verschiet; hier schittert het licht
op de ranke, plots sierlijk krommende berken en gloeit de zon op de bruin-gele
herfstkruinen. Hier vinden we het mooie donkeren van kale knotwilgen tegen
malsch-groenen slootkant, of van een sloep in glanzend water; we vinden er het
geheimzinnig-diep-donkere onder zwaar loover, en van boschjes, waar de zon achter
ondergaat. De gloed der herfstzon op de bruinende blâren weerspiegelt in de stille
vijvers en speelt over het verschroeide mos.

IN DEN POLDER, NAAR SCHILDERIJ VAN FRITS MONDRIAAN.

In de groote doeken van Mondriaan is al dat mooie verloren. Tevergeefs zoeken
we daar de lucht zoo doorwerkt van kleuren, zoo warm tintelend, of het diep-donkere
van een boschingang. Waar licht daar een berkestam zoo blij speelsch? Ook missen
we er de frissche schildering. Deze doeken zijn niet uit de verf, ze hebben een dorren
kamer-

KRIJTTEEKENING VAN AUG. VAN VOORDEN.
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toon gekregen en komen me voor uitsluitend gemaakt te zijn voor den verkoop.
***
August van Voorden is een jong schilder. In hem is het blijde van het leven.
Nauwelijks twintig jaar oud, mocht hij hier al koopers vinden voor groote doeken
van het straat- en havengewoel zijner geboortestad. Gelukkig heeft hij het gevaar
van dit vroegtijdige succes ingezien en de tentoonstelling, thans van zijn werk
aangericht, bewijst, dat hij ernstig heeft getracht de te gemakkelijke glorie te vergeten.
Van Voorden is impressionist; frisch is zijn kleur en soepel zijn kwaststreek. Zijn
voortvarendheid staat voor niets; ook nu hij ernstiger is geworden, waagt hij zich
aan de meest verscheiden onderwerpen. Het is duidelijk, dat de oude illuzie, de
grootschheid der havenstad weer te geven, hem nog geenszins heeft losgelaten. Zoo
is hier nu een schilderij, van een omvang als zijn groote oudere stadgenoot Breitner
er vele van Amsterdam gemaakt heeft: de groote brug, eenmaal door Isaac Israëls
geschilderd met soldaten, nu onder sneeuw en met een druk wagenverkeer. Deze
opgaaf lag ook thans nog beslist boven Van Voorden's macht. Niet minder omvangrijk
is een stilleven, dat alle evenwicht mist, doch waarop eenige brokken gesneden visch
flink en kranig zijn geschilderd. Volslagen in tegenstelling met dergelijk bravourwerk
is een klein landschap met een jonge koe, grazende aan een sloot. Hier is licht in en
alles uit de verf. Zuiver staat het rund tegen de lucht, zijn bruin vlekt mooi in de
lichte wei en transparant zijn de schaduwtonen. In denzelfden geest is een klein
doekje van een geitje, aan een paal gebonden; en vrijwel even zuiver zijn verscheidene
even eenvoudige landstukjes. Doch het streven van den forschheid zoekenden schilder
uit zich als in iets werkelijk bereikts in een kloek gezicht op het waschhok eener
groote boerderij, waar het geheel door de zuiverheid van den toon onmiddellijk in
het oog valt.
A.Z.

Litho's van Fantin Latour. (tentoonstelling wed. G. Dorens & Zn.
Amsterdam).
In zekere mate zijn de qualiteiten van den bloemenschilder, den portretschilder en
den lithograaf Fantin dezelfde. Voornaamheid, zelfs noblesse, pracht, rust.
Wat den lithograaf in het bijzonder betreft, zoo weet hij de steendruk-techniek,
die in velerlei richting gestuurd kan, naar het pastelachtige te voeren en vooral te
bezigen tot het verkrijgen van wazige, doezelige effecten. Zoete melodieën, waarbij
de korrel den toon aangeeft, of feeërieën, waarbij die korrel als een sluier van poeder
werpt over de fantastische figuren. Hoe anders, het koel-harmonische clair-obscur,
aldus verkregen, dan de felle contrasten en het forsch modelé, door Delacroix of
Daumier aan den steen ontworsteld!
Hoe anders ook, zijn verbeelding, dan de hunne! Het is ál allegorie, wat hij geeft;
en in de allegorie, de apotheose. Een welgemeende, ongetwijfeld, maar geen zeer
karakteriseerende! Wagner, Berlioz, Brahms, - hij eert ze allen op dezelfde wijze.
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Diezelfde poezele muze van zijn schepping belauwert ze alle in een zelfde
zwoel-extatisch droomlicht.... Muziek is muziek, wat drommel!
Het is mooi, het is zachtzinnig, het is rein en groot.... maar bijzonderlijk voor
onzen zoo verwenscht-ongeduldigen smaak niet bijster onderhoudend. Iets te weinig
intellectueel? En toch, wellicht, een goede douche voor nieuwlichters zonder houvast,
dit fabelachtig perfect werk....
C.V.
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‘DE SCHILDWACHT’ LICHTDRUK NAAR DE SCHILDERIJ VAN CAREL FABRITIUS (MUSEUM TE
SCHWERIN).
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Carel Fabritius
door Aty Brunt.
Moge van Carel Fabritius weinig werk bewaard zijn gebleven, dat weinige is van
een zoo groote innerlijke waarde, dat zijn naam een blijvende plaats in de historie
der beeldende kunst tijdens ons glorietijdperk toekomt.
Ons, die daarvan overtuigd zijn, lijkt het vreemd als wij zijn tijdgenooten over
hem zonder eenig enthousiasme hooren spreken. En het is misschien gedeeltelijk
aan deze miskenning, om het zoo maar eens te noemen, te wijten, dat zijn leven zoo
goed als een gesloten boek voor ons is gebleven.
Het zijn gewoonlijk de oude werken over schilderkunst, die ons bij de studie van
onze oude schilders van groot nut zijn. Zooveel doenlijk heb ik die geschriften
geraadpleegd, helaas, met een in dit geval weinig bevredigend resultaat. In enkele
vond ik zelfs Fabritius' naam niet eens genoemd, andere bekende boeken gaven
slechts een korte bespreking van hem, zoo o.a. Arn. Houbraken in het 3e deel van
‘De groote Schouburgh der Nederlandsche Konstschilders en Schilderessen’. Wel
blijkt uit hetgeen ik hier geschreven vond dat Fabritius ook in zíjn tijd voor een zeer
knap schilder werd gehouden, maar ik vond toch weinig geestdrift, en geloof niet
zonder grond dat hij wel voor een groot deel zijn beroemdheid te danken heeft aan
zijn ongelukkigen dood, waarover altijd uitvoerig uitgewijd wordt. Wie zijn
leermeester is geweest wordt hier niet vermeld, van zijne schilderijen is geen sprake,
over zijn leven wordt niets verteld.
In Jacob Campo Weyerman's ‘De Levensbeschrijvingen der Nederlandsche
Konstschilders en Konstschilderessen’ wordt bijna woordelijk hetzelfde geschreven
als in Houbraken's boek; van dezen auteur wordt trouwens ook gezegd dat hij van
laatstgenoemde, eenige kleine veranderingen uitgezonderd, alles overnam.
Omtrent het geboortejaar van Fabritius is met zekerheid niets bekend, sommigen
noemen 1620, anderen '24. In ieder geval was Fabritius in 1643 reeds weduwnaar
en vader van een dochtertje. Hieruit en ook naar aanleiding van het jaartal 1640 dat
het portret van Abraham de Notte in het Rijksmuseum draagt, zou men afleiden, dat
het door Dirck van Bleijswijck in zijn ‘Beschrijvinge der stadt Delft’ genoemde
geboortejaar 1624 onjuist is. Het is echter ook zeer wel mogelijk dat de dateering
van het schilderij te Amsterdam door den slechten toestand, waarin het doek
verkeerde, eenigszins onduidelijk was en bij het restaureeren foutief is
overgeschilderd. Het zou bijna onmogelijk zijn, dat een 16jarig schilder (gesteld dat
hij in 1624 geboren was) een dergelijk rijp kunstwerk schiep als dit portret van De
Notte. Zelfs al nemen wij aan dat De Notte's portret in 1646 of '49 werd geschilderd,
zoodat het onwaarschijnlijke dier bovennatuurlijke vroegrijpheid in een mogelijkheid
wordt omgeschapen, dan geloof ik toch dat voor het jaartal 1624 minder is te zeggen
dan voor de stelling, die ook Dr. Bredius in Oud Holland, dl. 8, opwerpt, dat Fabritius
vóór 1624 het levenslicht zag.
Uit de acte van boedelscheiding, opgemaakt bij het overlijden van zijn eerste
vrouw Aeltje Velthuijsen, 1643, blijkt dat Fabritius toen in zeer goeden doen was.
Bij den inventaris waren o.a. verschillende gouden en zilveren voorwerpen. Natuurlijk
ook vele schilderijen, zoowel van hem zelf als van anderen, o.a. één, waarschijnlijk
aan Rembrandt toe te schrijven en ‘een ruwe aengesmeerde troony’, (volgens Dr.
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Bredius vermoedelijk het mansportret in Museum Boymans). En hierin komt het mij
voor, kunnen wij een bewijs zien voor de onderstelling als zou De Notte in 1649
geschilderd zijn.
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De Boymans-tronie en De Notte zijn in wezen zoo verschillend - een onderscheid,
dat zich in een even groot verschil van vormgeving en behandeling onmiskenbaar
uitspreekt - dat er zeker geruimen tijd moet verloopen zijn eer de innerlijkheid van
den schilder zoodanig evolueerde.
Als een eigenaardige bijzonderheid noem ik nog dat Fabritius, toen zijn vrouw
stierf, in de Runstraat te Amsterdam woonde, naar op de acte van boedelscheiding
vermeld staat.
In 1650 trouwde Fabritius ten tweede male, met Agatha van Pruysen. Deze vrouw
spreekt van hem als van ‘de schilder van den Prins van Oranje’. Waarschijnlijk
bedoelde zij hiermede, dat hem eens verzocht is het portret van een der Oranjes te
schilderen. Er is echter niets van dit feit bekend.
Dat het Fabritius wat zijn financieele positie betreft, niet altijd voor den wind is
gegaan, maak ik op uit de vele schuldbekentenissen, die er van hem bestaan. In den
Spectator van 1870 vinden wij het volgende: ‘4 Juli 1645 aan den schilder Fabritius
uyt Burgemrs casken gegeven voor het schilderen van een groot en eenighe cleyne
wapenen van de stadt hem toegelegt - 12 gulden.’ Een bewijs, lijkt mij, voor zijn
weinig schitterenden geldelijken toestand, want het vervaardigen van die kleine
werkjes, buiten het eigenlijk gebied der vrije kunsten omgaand, zal wel door den
meester niet uit louter lust en genoegen zijn aanvaard.
Een tweede bewijs is de historie met het schilderij van Daniël en Nic. Vosmaer.
Deze beide schilders verzochten Fabritius hen bij te staan, bij het schilderen van een
groot zeestuk. Hij zou daarvoor de helft van de eventueele opbrengst krijgen. In de
oude acten, naar aanleiding van dit werk opgesteld, wordt gezegd: een schilderij door
Fabritius met een ‘krijtge’ geteekend. Later werd dit stuk door de beide schilders
Pieter van Asch en Joachim de Vries gekeurd, die tot de conclusie kwamen, dat door
Fabritius slechts zeer weinig eraan gewerkt was, en dat hem niet meer dan ¼ van de
opbrengst toekwam.
Aan Samuel van Hoogstraten, die in zijn ‘Inleyding tot de Hooge Schoole der
Schilderkunst: anders de zichtbaere werelt’, herhaaldelijk den naam Fabritius noemt,
hebben wij te danken, dat wij nagenoeg met zekerheid kunnen vaststellen, dat Fabritius
Rembrandts leerling is geweest. Wel spreekt, o.a. uit den manskop in Boymans, met
zijn sterke schilderwijze en krachtige lichtvalling, ongetwijfeld Rembrandts invloed,
maar in geen enkel boek, in zijn tijd over de schilders geschreven, wordt hij als diens
leerling aangewezen. Van Hoogstraten echter, die meer schreef over de techniek der
kunst en zelve langen tijd in Rembrandts atelier is werkzaam geweest, schrijft op
bldz. 11 van zijn boek over ‘onzen Fabritius, mijn meedeleerling’.
Een ander maal komt (op bl. 181) bij het vraagstuk ‘Welk daer was de grondles
en regel van wel te ordineeren’ ook Fabritius' naam voor. Uit deze beide gesprekken
blijkt, dat Fabritius een schilder was, die behalve dat hij zijn vak practisch kende,
ook dieper in schilderproblemen trachtte door te dringen.
Daar Van Hoogstraten nergens den voornaam Carel noemt, zou hier de onderstelling
kunnen rijzen, dat Bernard Fabritius, een schilder, die eveneens onder Rembrandts
invloed heeft gestaan bedoeld werd. Dit is echter vrij zeker als onjuist aan te nemen,
daar Van Hoogstraten op bl. 274 sprekende over de Deurzight kunde (perspectief)
schrijft: ‘Fabritius heeft hier ook wonder meedegedaen, gelijk tot Delft ten huize van
den konstliefdigen Heer Zal. Ds Valentius, en elders noch te zien is, maer 't is te
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bejammeren dat zijn werken niet ergens in een vast koninklijk gebouw of kerke
geplaetst zijn; want dezen aert van schilderijen bint zich geweldig aen de plaets, daer
men ze toe maekt’.
Daar Fabritius algemeen als een meester in het perspectief wordt beschouwd, is
het wel haast zeker dat hier de groote Carel bedoeld wordt. Tusschen 1640 en '50
zal Fabritius' leertijd bij Rembrandt ongeveer moeten vallen, terwijl een doek als
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ABRAHAM DE NOTTE (RIJKSMUSEUM AMSTERDAM).
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het portret in het Rijksmuseum reeds daarvoor of gedurende dit tijdsverloop ontstond
en hij dus al een vergevorderd kunstenaar was, toen hij op het atelier van den
grootmeester werkte. Het is wel eigenaardig te weten, dat Rembrandt in deze jaren
bezig is geweest met ‘De Nachtwacht’. In 1650 treffen wij Fabritius' naam aan onder
de leden van het Sint Lukas gilde te Delft, waar hij als vreemdeling dubbele
contributie moest betalen, die hij slechts voor de helft voldeed. Hoewel Fabritius
zooals herhaaldelijk blijkt voortdurend in geldverlegenheid was, werden toch zijne
schilderijen in verhouding met die van andere meesters vrij goed betaald. Zoo staat
in een oude opgaaf voor een schilderij van Rembrandt f 20 voor een van Fabritius f
40 opgegeven. Hoewel de maatstaf niet geheel zuiver is, daar de grootte en de
qualiteiten van de schilderijen niet genoemd worden, zijn deze cijfers toch een
voldoend bewijs.
Den 12den October 1645 had de kruitramp te Delft plaats, waarbij onze groote
meester het leven verloor. Hij was in de oude kerk bezig een portret van den koster
Mathias Spoor te schilderen, toen het ongeluk plaats greep en hij onder het puin
bedolven werd. Den 14den October werd hij begraven in de kerk te Delft. Arnold
Bon maakte op zijn dood een vers, waarvan het laatste couplet aldus luidt:
Soo doov' dan desen Phenix t'onser schade
In 't midden en in 't beste van zijn swier
Maar weer gelukkig rees er uyt zijn vier
Ve r m e e r , die meesterlijk betrad zijn pade.

Deze meer eigenaardige dan schoone versregelen hebben echter één verdienste, n.l.
dat zij ons Johannes Vermeer als leerling van Fabritius aanwijzen. Wel is er in de
geschiedenis van Vermeers leertijd bij Fabritius niets bekend, maar het is zeer
waarschijnlijk, dat deze jonge Delftsche schilder zich onder leiding van zijn ouderen
hoogst begaafden stadgenoot stelde, en daar Arn. Bon zonder twijfel reden gehad
moet hebben om Vermeer leerling van Fabritius te noemen, kunnen wij zijn gezegde
wel als waar aannemen. Hetgeen ook algemeen geschiedt. Nog onlangs in Dr. Jan
Veth's nieuwe boek, ‘Im Schatten alter Kunst’, las ik als aanhef van een fijnzinnig
opstel over Vermeer: ‘Wir wissen dass er (Vermeer) 1632 in Delft geboren wurde
und 1675 daselbst starb. Ziemlich sicher war er Schüler von Carel Fabritius, der
wiederum ein Schüler Rembrandts war. Da nun Fabritius, obwohl schon 1647 in
Delft wohnhaft, 1652 Mitglied der dortigen Sankt Lukas-gilde wurde, kann Vermeer
schwerlich vor diesem Jahre wirklich sein Schüler gewesen sein. Zeichen wir in
Betracht dass Vermeer selbst bereits Ende 1653 als Mitglied in die Zunft
aufgenommen wurde’.
Zoo zien wij dus drie der grootste meesters van de 17de eeuw: Rembrandt van
Rijn, Carel Fabritius en Johannes Vermeer van Delft door den band der persoonlijke
onderlinge bekendheid, of wellicht door een leeraar- en leerlingschap verbonden.
Het lot is de schilderijen van Fabritius niet gunstig geweest; van al het werk, dat hij
waarschijnlijk in zijn kort leven gemaakt heeft, is ons slechts een klein gedeelte
overgebleven. Waar zijn de schoone muurschilderingen, waarover Van Hoogstraten
spreekt, gebleven? Niemand weet het. Misschien zijn ze nog hier of daar in het oude
Delft te vinden, misschien door weinig kunstzinnige lieden als waardeloos vernietigd;
er is niets van bekend. Ook het groote zeegezicht van Dan. en Nic. Vosmaer, waarbij
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Fabritius bij het schilderen behulpzaam was en nog verscheidene andere doeken en
paneelen van den grooten meester zijn verdwenen. Voor dit tijdstip tenminste; het
is niet onmogelijk dat zij nog eens, door het voortreffelijk speurderswerk der
onvermoeide kunstgeleerden uit hunne verborgenheid aan het licht worden gebracht.
Op het oogenblik zijn er slechts een achttal schilderijen van Fabritius, die als e c h t
beschouwd worden. Wel zijn nog vele

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 21

405
doeken in omloop die op zijn naam staan, maar 't valt niet met zekerheid vast te
stellen dat deze handteekeningen werkelijk van den grooten Delftschen meester zijn.
Zoo ook o.a. het schilderij in het Rijksmuseum te Amsterdam, dat ons de onthoofding
van Johannes de Dooper te aanschouwen geeft. Eerst is dit werk toegekend aan
Rembrandt, toen aan Willem Drost, een zeer onder zijn invloed staande leerling van
Rembrandt en daarna meende men het, naar aanleiding van een in een veilingslijst
van 1696 gevonden St. Jan's onthoofding van Fabritius, aan deze te mogen
toeschrijven. Het best zou dit schilderij te vergelijken zijn met het groote werk, dat
in 1864 bij den brand van het museum Boymans, zoo jammerlijk in de vlammen
verloren is gegaan. Dr. Hofstede de Groot geeft in zijn wetenschappelijk en prachtig
geïllustreerd boek over Fabritius*) een beschrijving van dit verloren gegane doek, die
hij dankt aan den vroegeren directeur P. Haverkorn van Rijswijk. De ondergang van
dit schilderij is een onherstelbaar verlies geweest. Ten eerste is er een schoon
kunstwerk verloren gegaan, ten tweede zou het ter vergelijking met andere
vermoedelijke Fabritiussen van onschatbaar nut geweest zijn,

STUDIEKOP (MUSEUM BOYMANS).

omdat dit het eenige groote schilderij was, dat met volkomen zekerheid aan Carel
Fabritius kon worden toegeschreven, en ten derde zouden wij in dit werk een
voorbeeld van 's meesters zoo algemeen geroemde kennis van het perspectief hebben
leeren kennen.
De oude aestheticus Fiorillo spreekt ook van een schilderij, waar vele figuren op
voorkomen. Het stelt voor: den heiligen Petrus, terwijl hij de geheele familie van
den Romeinschen Centurio Cornelius in Caesarea, welke hij in zijn huis heeft doen
ingaan, bij het intreden voor hem ziet nederknielen. Dit stuk kwam in den catalogus
van Napoleon I voor onder No 305. Fiorillo zegt eveneens, dat alle personen in het
stuk voorgesteld, afbeeldingen zijn van een Hollandsche familie en dat het veel
schoons heeft en voortreffelijk bewerkt is. W. Burger kent dit schilderij in den 3en
jaargang van ‘Das Zeitschrift für Bildende Kunst’ evenwel aan Bernard Fabritius
toe, met welken naam het werk voluit geteekend is. Het merkwaardige van dit werk
is echter, dat de man die met de armen over elkaar gekruist links staat, dezelfde is,
als die welke het mansportret in Boymans verbeeldt.
Ook spreekt Bürger, die een tijd lang de gelukkige bezitter van ‘Het Puttertje’ is
*) Amsterdam. Scheltema en Holkema's Boekhandel.
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STUDIEKOP (VROEGER VERZ. DELAROF, THANS COLL. HOFSTEDE DE GROOT, DEN HAAG).
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geweest, van een schilderij, met een duidelijke handteekening, voorstellende een
jonge vrouw en profil gezien. Christiaan Kramm schrijft in zijn boek ‘De levende
en werkende Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers enz. van den
vroegsten tot op onzen tijd’ bij zijn bespreking van Fabritius over een landschap in
een museum te Weenen. Dr. Hofstede de Groot noemt het evenwel niet en wij kunnen
dus gevoegelijk aannemen, dat hier weder een der vele vergissingen of vervalschingen
bedoeld wordt.

PORTRET VAN EEN OUD HEER (VERZ. DR. HOFSTEDE DE GROOT, DEN HAAG.

De schilderijen van Carel Fabritius die met grond en algemeen als echt beschouwd
worden zijn:
Portret van Abr. de Notte, Rijksmuseum.
Studiekop: Museum Boymans.
Studiekop; Verzameling Delarof St. Petersburg - tijdelijk in het Mauritshuis.
Tobias en zijne vrouw; Ferdinandeum, Innsbrück.
De Schildwacht, Museum Schwerin.
Het Puttertje; Mauritshuis.
De Delftsche Muziekhandelaar; Verzameling Sir William Eden te Ferry Hill.
Portret van een Oud Heer; Verzameling Dr. C. Hofstede de Groot, 's Gravenhage.
Deze schilderijen wil ik alle beschrijven. Hoewel het mij niet gegeven werd alle
werken van Fabritius met eigen oogen te aanschouwen, heeft het prachtwerk van Dr.
Hofstede de Groot mij toch in staat gesteld de qualiteiten van voorstelling, compositie,
en kleurverhouding te leeren kennen uit de reproducties, welke dit werk vergezellen.
Het Mansportret uit de Verzameling Alen te Londen, waarop J.O. Kronig in het
December nr. van Onze Kunst 1908 opmerkzaam maakt, wordt door Dr. Hofstede
de Groot, naar hij mij mededeelde, niet als een echte Fabritius beschouwd.
Het portret van Abraham de Notte is voluit geteekend en in den rechter bovenhoek
staat de naam van den uitgebeelden persoon, een Amsterdamsch koopman. Over de
juistheid van het jaartal sprak ik reeds.
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Het door het donkere haar omgeven hoofd lijnt zich scherp af tegen den
goudbruinen achtergrond. Om den hals draagt deze man een wit gepijpte kraag, mooi
van behandeling, met hier en daar de pittige verfstreekjes, die in het werk van Fabritius
zoo veelvuldig voorkomen. De schoon bewerkte handen komen uit het zwarte kleed
te voorschijn. Ze zijn als iets wonderlijk levends te midden van hunne donkere
omlijsting. Ook wijs ik nog op de gevoelige plooien in het zwarte kleed.
Het geheele werk ademt rust, overwògen rust, en er spreekt een stille voornaamheid
uit het kalme, eenigszins verveelde gelaat van den meesterlijk behandelden kop.
Jammer
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dat het schilderij door slechte restauratie zooveel verloren heeft.
De studiekop in het Museum Boymans is van een geheel andere manier dan het
vorige schilderij. Langen tijd is dit paneel toegekend aan Rembrandt en was het zelfs
van diens handteekening voorzien. De heer M. Lamme, in dien tijd directeur van het
museum, twijfelde echter aan de echtheid van deze signatuur. Hij liet haar
onderzoeken en onder het vernis kwam nu de naam Fabritius, echter zonder voorletter,
te voorschijn. Het is trouwens zeer begrijpelijk, dat dit doek vroeger aan Rembrandt
is toegekend, daar het wat schilderwijze, adel van opvatting, en vooral ook wat
levendigheid der belichting betreft, geheel in de sfeer van dezen meester thuis lijkt
te behooren. De kop is ongetwijfeld die van een man uit het volk. De uitstekende
jukbeenderen, de plompe neus, de zinnelijke, dikke lippen en het lage, door welig
zwart haar overschaduwde voorhoofd wijzen op stoere kracht en weinig geestelijke
ontwikkeling. Tot op de kraag van de jas hangt het krullende, warrige haar. Het hemd
is open en toont de naakte borst. De afhangende schouders zijn omhangen door een
vuil, bruinachtig kleed. Het ongeschoren, groezelige gelaat rust op den breeden
gespierden nek, terwijl het omgeven is door den groen-grijzen achtergrond, die
gevormd wordt door een op verschillende plaatsen afgeschilferden muur.
Het schilderij is zeer gedetailleerd en met welk een, uit liefdevolle aanschouwing
geboren nauwkeurigheid zijn in den achtergrond de afgebrokkelde plekken van den
muur weergegeven. In den kop is niettegenstaande de afgerondheid van het geheel
en de krachtige penseelstreek geen enkel detail vergeten. Ook vindt men hier zooals
op de bovenlip en bij de oogen de fijne lichte toetsjes, die zoo opmerkelijk zijn in
het werk van Fabritius. De compositie is voortreffelijk. Het gelaat van den man is
bewust, zorgvuldig en toch natuurlijk om het snijpunt der diagonalen gevormd, er
boven is een ledig vlak, er onder het sterke lichaam, zoodat een rustig harmonisch
evenwicht bereikt is. In forsche, rake streken word de beeltenis op het doek gezet.
Men lette eens op, hoe de verf in ruwe vegen op het voorhoofd werd aangebracht.
Prachtig zijn de donkere schaduwen in het witte hemd.
Het meest opmerkelijke in dit doek is echter de expressie van den kop. Zoodra wij
de zaal van het Museum Boymans binnentreden wordt onze aandacht getrokken naar
dit schilderij. Vrij, onbevangen kijkt de man ons aan, zonder eenigen schroom. Hij
is overtuigd van zijn dierlijke kracht, van het heerschen zijner vol-levende
verschijning.
En als zoodanig past het zoo geheel in den sterken, vrijen, schoon-bewogen tijd,
waarin het ontstond, het kan gelden als het beeld van het Holland, dat door eigen
kracht een vrijheid, en een zelfstandig zelfbewust nationaal leven verwierf, door
strijd, die met overwinning bekroond werd.
De studiekop uit de verzameling Delarof te St. Petersburg die door den bezitter
tijdelijk in het Mauritshuis te 's Gravenhage is tentoongesteld, heeft veel geringer
omvang dan de totnogtoe behandelde schilderijen. Het is het beeld van een oud
krijgsman. Even als bij het vorige schilderij, staat de kop tegen een lichteren
achtergrond, echter hier meer in een geligen toon. Het gezicht is gebruind, de huid
is verweerd, met op de jukbeenderen wat rood. De strenge oogen kijken toch
goedhartig. Een kleine korte snor bedekt de bovenlip, de wilskrachtige kin wordt
verruigd door een aankomende baard. Op het hoofd rust de zware stalen helm, opzij
waarvan het zwarte haar uitkroest. Hoe prachtig doorwerkt is de kop en hoe vol
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uitdrukking. Om de oogen zijn de kleine diepe rimpels, die ons spreken van den
ouderdom, het ooglid valt even in een plooi over het oog.
De krijger is gekleed in een warm roodbruin kleed, waarover een soort licht-bruine
kaftan hangt die met twee smalle banden op de schouders sluit. Om den hals draagt
hij een smalle witte kraag. Vol en klaar licht
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dit wit òp tusschen het schoon gekleurde kleed en het gebruinde gelaat. Prachtig van
stof is de helm, die een rossigen inkijk heeft, en een deel van het gerimpelde
voorhoofd overschaduwt. De muur, die den achtergrond vormt, is van een
geelachtig-groene kleur, welke aan de rechterzijde en in den linker benedenhoek in
donker grijs uitloopt. In den linkerbovenhoek is een gedeelte zichtbaar van een
console, die naar de schaduw te oordeelen, een boog moet dragen; deze is wat
donkerder van tint. Het geheele schilderij is diep en warm van toon en een getuigenis
te meer voor den vooral als fijn te qualificeeren geest zijns scheppers.
Een schilderij, dat zich in vele opzichten bij het hierboven genoemde aansluit is
het portret van een oud heer, waarvan Dr. Hofstede de Groot te 's Gravenhage de
gelukkige bezitter is. Geruimen tijd is het in de verzameling van Matthew Anderson
in Jesmond Cottage bij New-Castle geweest. Deze kop werd in de 18e eeuw door
den bekenden schilderijenvervalscher, Jan Stolker, gecopiëerd en geteekend met
‘Frans Hals pinxit’.
Het doek draagt geen handteekening en ook geen jaartal; toch mag het zonder
twijfel aan Carel Fabritius worden toegekend.
Waarschijnlijk zal dit paneeltje wel in denzelfden tijd als de krijgsmanskop ontstaan
zijn, er spreekt tenminste een ongeveer gelijke kunstopvatting uit, wat echter niet
wegneemt dat het portret van den ouden heer van een grootere innigheid is.
De kop staat tegen een warmtonig fond en in het midden van het doek. De man
draagt op het grijze krullende haar een grooten hoed, die aan beide zijden van het
paneel afgesneden is. Ook de baard en de dunne snor zijn grijzend met hier en daar
nog wat donkerder vlokjes. De baard is prachtig van behandeling, met de kleine
geel-witte haartjes, die met pittige toetsjes zijn aangegeven, ook komt onder den
breed-geranden hoed zulk een oplichtend krulletje uit. De smalle, witte kraag is
krachtig, met forsche streken tusschen den grijzen baard en de bruine jas gezet. De
jas is in het midden van een lichte bruine tint, aan de beide zijkanten bij de mouwen
donkerder. De binnenkant van den hoed is van een diep fluweelachtig zwart, de bol
wat doffer. De neus is met een krachtige penseelstreek opgezet. Vol expressie zijn
de lijnen in het gelaat: het wat gefronste voorhoofd en de trekken om den neus. De
huid, van een tanige kleur, heeft wat kleine roode streekjes bij den neus en de oogen.
De gesloten mond is flauwrood tusschen het grijze baardhaar. De uitdrukking van
de oogen is kalm en ernstig, met even een droevige gedachte, als oogen van een, die
's werelds leed heeft leeren kennen en er zich voor buigt.
Een geheele andere zijde van Fabritius' werk leert het schilderij in Innsbrück:
‘Tobias en zijne Vrouw’ ons kennen. Dit doek heeft evenals de studiekop uit het
Museum Boymans den naam van Rembrandt gedragen. Als een Rembrandt ging het
uit de verzameling van G. von Prohas over in die van Tschager. Zoowel Adolphe
Siret als Christiaan Kramm spreken van dit schilderij als het werk van J a n Fabritius.
Onder dien naam werd het zelfs in 1765 verkocht. Ook is het reeds toegekend aan
Bernard Fabritius. Men heeft echter alle reden, het doek als de arbeid van Carel te
erkennen. En dit vooral uit den aard der schilderwijze en compositie, welke veel
overeenkomst vertoont met die van den schildwacht te Schwerin.
De geschiedenis van Tobias en zijne vrouw is ontleend aan een verhaal uit de
apocriefe bijbelboeken. De oude Tobias is plotseling blind geworden en kan niet
langer in het onderhoud van zichzelf en zijn vrouw Anna voorzien. Deze tracht echter
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met spinnen hun dagelijksch brood te verdienen. Zij verkoopt haar werk aan de
rondreizende kooplieden, die haar op zekeren keer behalve het verdiende geld een
jong geitje schenken. Tobias hoort het dier blaten, denkt dat zijn vrouw het gestolen
heeft en barst in weeklagen uit, zijn blindheid verwenschende, daar deze de oorzaak
is van hun schande. Het
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TOBIAS EN ZIJNE VROUW (FERDINANDEUM, INNSBRÜCK).

schilderij toont ons het oogenblik als de vrouw bezig is met klem van redenen, den
man van haar onschuld te overtuigen.
De beide figuren zitten op een bank achter het huis, boven hunne hoofden is als
een dak de welige wingerd, waarvan enkele takjes naar omlaag hangen. De vrouw
heeft zich naar den ouden grijzen man gewend. Zij houdt de emblemen van hare
weefkunst in de hand. Uit haar hoekig, scherp gelaat spreekt overtuiging en dringende
overreding. De blinde Tobias zit ineengedrongen, met de voeten op een stoof, waarin
een kooltje gloeit, en de magere handen gevouwen. Hij schijnt haar niet te hooren,
verdiept in zijn groote smart zien wij hem als het ware droevig het hoofd schudden,
ongeloovig vooralles wat zijne vrouw hem vertelt. Treurig, ter neergeslagen is de
uitdrukking van zijn oud gezicht met den krulligen, grijzen baard. Naast hem ligt
een zwart gevlekt hondje rustig te slapen en het geitje, de onschuldige oorzaak van
al deze droefenis, dat bij het houten hek in de schaduw staat, kijkt verlangend naar
de malsche, fluweelige grasvelden, die zich daar achter uitstrekken.
De vloer is evenals de muur waartegen de beide gestalten scherp afsteken, van
een grijs-
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witte kleur. Van welk een wonderlijke schoonheid is hier het verschiet. Het
kasteelachtige gebouwtje is omgeven door de donkere dichte boomenrij, die hun
golvende lijn teekenen tegen den zomerschen hemel. Fijntjes lijnen zich de hangende
wingerdtakken met hunne gekrulde rankjes af, tegen de lichte lucht.

DE DELFTSCHE MUZIEKHANDELAAR (VERZ. SIR WILLIAM EDEN, TE FERRY HILL).

Er is in dezen achtergrond een beheerschte rust, een welberekende en zinvolle
kalmte, waardoor deze ondergeschikt aan de voorstelling blijft en aldus ook niet in
het minst onze aandacht van de beide hoofdpersonen afleidt. Tegen den muur links
van de vrouw strekken de dorre wingerdtakken een grillig figuur op den wand. Ook
de kleeding der figuren wil ik even aanstippen. De vrouw heeft een donkerkleurigen
lap op het hoofd en om de schouders een witten doek, die een deel van den hals bloot
laat. Tobias draagt een soort tulband en een zware, dikke jas. Aan zijn zijde staat een
stok, waarnaast een boog omhoog gaat, die een deur doet vermoeden. Men zou dit
schilderij een stil spel tusschen licht en schaduw kunnen noemen. Gelijk ook het
verloop dezer half religieuze geschiedenis, lost het donker van den tonigen voorgrond
zich op in een lichtend perspectief.
Een van de merkwaardigste schilderijen van Carel Fabritius is dat uit de
verzameling van Sir William Eden te Ferry Hill. Het is voluit geteekend en draagt
het jaartal 1652. Dit paneeltje is het kleinste wat Fabritius gemaakt heeft, het is 32
c.M. lang en 16 c.M. breed en van een geheel ander karakter dan zijn overige
schilderijen. Het grootste gedeelte van het paneel wordt ingenomen door een gezicht
op Delft, het andere toont ons de buste van een man leunende tegen een hek, terwijl
naast en achter hem muziekinstrumenten, een violoncel en een soort mandoline, zijn
opgesteld. Naast het hek steekt een uithangbord af tegen de lucht.
Het gezicht op Delft is ongetwijfeld het schoonste en meest importante van dit
paneel. Op den voorgrond is de straatweg, die naar rechts oploopt tot een hooge brug;
hierop staat een breed getakte boom. Achter de straat en onder de brug door loopt
het smalle karakteristieke grachtje, terwijl aan de overzijde de met zorg bewerkte
Nieuwe Kerk in haar volle glorie tegen de bewolkte lucht oprijst. Over de brug zien
wij een straat van huizen met trapjesgevels, die uiterst verzorgd en nauwkeurig zijn
bewerkt. Bij de kerk langs het water pluimen de groen beloofde boomen. Een vrouwtje
bij de gracht
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HET PUTTERTJE (MAURITSHUIS, DEN HAAG).
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geeft even een kleurtje aan de stilte. In dit kleine stadsgezicht heeft Fabritius ons een
prachtig staaltje van zijn ‘doorzichtskunde’ gegeven. Hoe heerlijk vrij staat de boom
op de brug en hoe klaar en zuiver, met welk een perspectievische kennis is de kerk
in het geheel geplaatst.
Nog twee schilderijen resten mij ter bespreking, beide ontstonden in 1654, het
sterfjaar van Fabritius.
Het eerste is ‘De Schildwacht’ (zie den buiten-tekstpl.), waar ons de meester de
St. Tobiaspoort heeft uitgebeeld. Rechts op een lage bank zit wederom tegen een
witten muur de soldaat, hij houdt het hoofd naar omlaag en schijnt ingespannen bezig
iets aan zijn geweer te veranderen. De glanzende helm bedekt door zijn zware
slagschaduw het gelaat van den jongen man en ook een gedeelte van zijn jas. Een
haarlok hangt voor zijn gezicht. Het eene been is gestrekt, het andere gebogen en
toont de bloote knie. Op het rechterbeen rust ook de loop van het geweer. De band
met patronen is van zijn schouder afgegleden op zijn arm. Naast den soldaat is een
zuil, waarop biljetten geplakt zijn, en waarvan wat muurplanten hunne slingers naar
omlaag laten hangen. Boven zijn hoofd groeit aan een half vermolmd hekje wat
schamele wingerd en in den rechter bovenhoek zijn eenige treden van een trap
zichtbaar, die naar een donkere geopende deur leidt. De Sint Antoniuspoort zelve is
slechts gedeeltelijk te zien. Wij zien ook slechts een gedeelte van de en relief, in
steen uitgehouwen heilige Sint Antonius met het varken. Onder de poort door zien
we in de verte wat groen en een stukje van de lucht. Een klein, zwart, geestig
geteekend hondje zit vol aandacht, nieuwsgierig naar den bezigen soldaat te kijken.
Stevig staan de kleine, zwarte pooten op den grond. Mooi van behandeling zijn de
handen van den man en de glanzende huid van den hond. Het oude, verweerde van
de grauwe steen is prachtig weergegeven.
In wezen is dit schilderij van een rustige blijheid, van een klare vreugdigheid, als
het werk van een, die uit het geluk zijner droomen nederziet op de wereld, en deze
schoon bevindt. Het heldere licht, de groene wingerd, de blauwe lucht geven ons den
indruk van een heerlijken zomerschen dag, als alles vol zonnig leven en zalige
lustigheid is.
Het meest eenvoudige schilderij van Fabritius, wat het onderwerp betreft tenminste,
is zeker wel ‘Het Puttertje’. Aan de rechterzijde van het grijze hokje zit de kleine
vogel op de bovenste der ijzeren stangen, die rond het kooitje zijn aangebracht. Aan
het fijne pootje hangt een dun kettinkje, dat aan een der stangen is bevestigd. Rustigjes
zit het diertje daar en kijkt ons met zijn kleine kralen oogjes slim aan. De muur.
waaraan het kooitje is vastgespijkerd is van een levendige witheid, die alleen
verbroken wordt door de schaduw, die het vogeltje op den achtergrond werpt. Rond
het driehoekig snaveltje voegen zich de roode veertjes, bovenop is het kopje zwart.
Het naar ons toegewende vlerkje is zwart met één goud-geel veertje. De schilder
heeft alles uiterst zorgvuldig weergegeven, iedere kleinigheid heeft hij met een even
groote toewijding behandeld.
Welk een groote innigheid heeft Fabritius in dit eenvoudige vogeltje weten te
leggen. Als wij dit kleine paneeltje gezien hebben, blijft het ons bij, als iets heel
moois, dat in ons leven is gekomen, als iets, dat wij niet meer kunnen missen, dat in
onze herinnering blijft en telkenmaal als wij het weerzien, doortrilt ons opnieuw een
vreugdigheid om de ontroerende soberheid van dit kleine kunstwerk.
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Het kleurige vogeltje, dat daar zit op zijn grijze hokje, met achter zich den blanken
achtergrond, is voor ons het beeld van een onbegrijpelijk diepe innigheid, welke de
groote man, die het geschapen heeft, in den loop der jaren als een onaardsche schat
mocht verwerven. Wij bespeuren er die oneindige, hoogen geest in, die slechts in
staat is een kunstwerk te scheppen voor de e e u w i g h e i d .
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Eenige twintigste-eeuwsche Fransche teekenaars
door Cornelis Veth.
Toen de ‘Assiette au Beurre’, het blad waarvan elk nummer door één teekenaar werd
bediend, met zooveel slechte waar kwam, kan het sommigen hebben toegeschenen,
alsof het met den bloei der graphische journalistiek in Frankrijk nu dan toch een
beetje gedaan was. Doch de conclusie was voorbarig. Het zijn niet altijd de uitgaven,
waarvoor zoo druk reclame wordt gemaakt, waarin men de uitingen van den
volksgeest het best leert kennen, het is daar meer een relletje, een knaleffectje, maar
de rustige observeerende en creëerende kunst der fijneren gaat haar onopzichtigen
gang, en als het druktetje voorbij is en vergeten, als het vuurwerkje onze oogen niet
meer door zijn schelheid trekt, zien wij, dat wij een heel verkeerden kant uit hebben
gekeken.
Neen, de goede voortzetters van de traditie - in onzen gejaagden tijd dateeren
tradities van tien jaren her - waren niet te vinden onder het schamel grootsprekerig
groepje, dat nu reeds schier uit onze herinnering verdwenen is, die in enkele weken
gansche nummers volteekenden met samenleving en staat luidruchtiglijk verdoemende
satiren - maar onder de wijzer en fijner critici en chroniqueurs, die in de gevestigde
weekbladen den mensch, den tijd, den tijdgeest toonden te hebben gadegeslagen en
begrepen.
In zekeren zin hebben de beste van de teekenaars, die in het begin van de 20e eeuw
thuis behooren, zelfs iets voor op het geslacht, dat het einde der vorige opluisterde:
Forain, Steinlen, Lautrec waren naturalisten, doch kinderen van de romantiek tevens.
Hun vrije observatie stond over de door hen voor de eerste maal zuiver geziene
werkelijkheid, ontdaan van de draperieën der zelfgenoegzaamheid en van die der
sentimentaliteit, eenigermate ontsteld. Zij, Steinlen vooral, doch ook de anderen,
waren zich bewust van groote ontdekkingen, zij waren bezield, de een door
humanitaire geestdrift, de ander door hartstocht voor de waarheid, de derde door
hartstocht voor de schoonheid van den gruwel, en elk van hen vond bewonderaars,
vond aanmoedigers onder de niet-artiesten en niet-kunst-proevenden, die zich
opwonden over het lot der menschheid, de waarde van de waarheid en het gruwelijke
van den gruwel. De satirieke kunst verbroedert zich meer en meer met de
waarnemingskunst; de tijden, dat een het heden en de werkelijkheid vijandige ‘groote’
schilderijkunst tegenover die van paria's en vrijbuiters stond, hebben afgedaan.
Meer en meer, inderdaad, worden zoowel de beste schilderijen en de beste prenten
van den huidigen tijd ondanks beschouwingen van welbespraakte, aan een vloed van
groote woorden zich een roes drinkende theoretici - meer en meer worden zij bijna
onmiddellijke uitingen van een sensitieve waarnemingspassie. De kunst van Greuze
en Chardin is het die herleeft, niet die van Watteau of van David. De waarnemer van
heden is rusteloozer, veelzijdiger, wil sneller en wil meer begrijpen, hij sluit zich
niet op met een na lang keuren uitgezocht stukje werkelijkheid, hij gaat de straat op,
en kijkt en ontwaart; de voorbereiding, die hem tot dit zien en opteekenen bekwaamt,
is het die tijd en nog eens tijd kost, niet dit noteeren zelf. De kunstenaars trachten
veel te weten, om veel te kunnen mededeelen - veel doch ook velerlei. En zij weten
dat, hoeveel geduld zij ook zelf moeten ten koste leggen aan opmerken en mededeelen,
hoe lang hun
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voorbereiding ook duurde en hoe moeizaam hun taal bemachtigd werd - dat zij geen
geduld mogen vergen van den afnemer. Zij weten, meer en meer, dat, hoe veel zij
ook te zeggen hebben, men niet naar hen luisteren zal, als zij moeite vergen van den
luisteraar. Men mag in deze tijden alles zeggen, mits men in telegramstijl spreekt een telegramstijl, die geen gedachten-hiaten laat, wel te verstaan. De tijd is voorbij,
dat de lezer en beschouwer zich verdiepte in het gebodene. De
leesgezelschapportefeuille brengt zooveel - men heeft eerst den laatsten dag
gelegenheid ze te bekijken.... Een bewerkelijke prent, die veel te genieten geeft zulk een als die van Doré in zijn Contes-Drolatiques-periode, volgeteekend, levendig,
bijna vermoeiend, die men even weg moet leggen en dan weer op moet nemen, vindt geen bijval meer. Er is vraag naar ideeën, en dat zal zoo blijven, zoolang de
menschheid voortleeft, maar men vordert van u, dat ge alsjeblieft zegt wat ge te
zeggen hebt, en dan gaat. Er wachten er zoovelen.
Wat anders dan waarnemingskunst zijn het meerendeel der beste Fransche
schilderijen van de laatste halve eeuw, en wat anders dan waarnemingskunst de fijne
teekeningen der beste huidige teekenaars, die thans, nu de bewogen, emotioneele
tijden van het opkomende naturalisme voorbij zijn, hun naar den vorm schetsmatige,
in essentie zoo doorwerkte ‘illustraties’ leveren die,

GALANIS. CHEZ LES RATS: RIEN
DEBUTE AVEC LE DOYEN.

à EAIRE, MON PETIT BARON. - MAMAN VEUT ABSOLUMENT QUE JE

waar het de goeden betreft, zoo veel meer dan illustratief zijn? Ik weet, dat er velen
zijn, zelfs onder de medewerkers van het beste blad ‘le Rire’, wier werk ‘illustratief’
is, d.w.z. op zich zelf incompleet doch slechts als begeleiding van een in tekst of
bijschrift uitgedrukte gedachte van waarde, en noem daarvan maar eens voorloopig
een gansche rij van namen ten onrechte somtijds bekender dan die der beteren: Louis
Morin, Pourriol, Jeanniot, Bac, Ballurieau, Florès, Ostoya, om te zwijgen van den
karakterloozen Mars en de grove specialiteiten in cacografische bokkesprongen Leal
de Camara en Jossot, die natuurlijk ook als illustratiën-leveranciers onverdragelijk
zijn, als alle aanstellerij zonder innerlijkheid of talent. Wij kunnen alles, zelfs de
affectatie dulden, zoodra er een achtergrond te ontdekken is, waarin een gedachte,
een besef, een gevoel leeft; dit is met vele modernen het geval, hun manierisme is
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een mantel, die naar zij wanen, of misschien waarlijk, het publiek imponeert, doch
zij de dragers van dien voor den wat beter kijkende o, zoo doorzichtigen dosch, zijn
althans menschen, die iets hebben mede te deelen. Genoeg intusschen, van het
onverkwikkelijke, zien wij naar het beste, dat zoo fijn amusant en zoo leerzaam is.
De waarnemer, die de dingen met oordeel observeert, mag niet nalaten daaraan
een zeker iets op te merken, noch verzuimen het
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te doen uitkomen, dat men den stijl, het karakter, de houding daarvan noemen kan.
Weliswaar is er iets in hem zelf, dat men stemming of persoonlijkheid kan noemen,
wat den stijl der dingen voorheen mede bepaalt, maar ook de meest subjectieve
kunstenaar dient, op straffe van onwaarachtigheid, een kat een kat te noemen.
Dit besef was het ongetwijfeld, dat een genre van teekenen in het leven riep,
waarvan de reeds besproken Capiello en de Hongaar Galanis de knapste beoefenaars
zijn, een genre van weergave dat van m o n d e e n d e m i -m o n d e vooral, ja bijna
uitsluitend, de sfeer, de kleur, den geur tracht te geven; van het ‘moderne’ leven in
de eerste plaats het gekunstelde. Zoo ontstond die curieuze kunst van den laatste
vooral, die van de wereld door Forain beschreven in epiek, door Lautrec in lyriek,
die der nachtcafé's en bordeelen, tingel-tangels, magazijnen, een vooral optische
syntheze tracht te geven. Die de uiterlijke verschijning zuiver als beeld, in al haar
gekunsteldheid, in al haar vaagheid ook portretteert in een kunst, die op zich zelf
gezien, even gekunsteld lijkt, even vaag, als resumé der werkelijkheid zeldzaam
suggestief is.

HENRY SOMM. PROFESSION LIBÉRALE. ENCHANTÉ DE FAIRE VOTRE CONNAISSANCE, BIENVEILLANT
CARICATURISTE. - DITES: PROFESSEUR DE PHYSIONOMIE.

De effecten, op onze zenuwen verkregen over de oogen heen, door berekende
disproporties, door grillig gebogen lijnen, door de tegenstelling van schrille en weeke
kleuren draaierig makend, schokkend, prikkelend, door prikkel-coloriet en
prikkel-architectuur. Capiello en Galanis weten ze op hun prenten na te maken. Was
Louis Legrand in de schildering van dit milieu een koel-wetenschappelijk beschouwer,
zij schijnen er ingeburgerd. Zij zijn Lautrec's zonder de ‘ivresse’. Galanis vooral is
een Europeesche Japanner als de laatste, ja nog nader dan deze zwijmelende
aestheticus is hij verwant aan den koel-geraffineerden Oosterling. Een treffend
kort-begrip geeft zijn Rue de la Paix (Assiette au Beurre) van het wereldsche Parijs,
en dit bijna alleen door het naast elkaar zetten van de vlekken kleur, die op het oog
werken als scherpe en toch zoete, bedwelmende likeuren op de maag. De weeke
lijnen en kleuren tot elkaar overloopend en elkaar verdrinkend, het slappe en fletse
plotseling verscheurd door een brutale noot of kras.... het gelijkt een direct koel,
passieloos uitzeggen van de geilheid, de voosheid in beeld.... Ook zonder kleur, enkel
in zwart en witte tinten weet Galanis dien indruk te wekken.
Zij determineeren, die teekenaars, het onkruid waaronder het leven der wereldstad
verstikt. Hun kunst, vaal en kil in essence, star als de eentonige rijen nieuwe
buurthuizen, met hun koude, schelle vensteroogen, kent geen openbaringen, ook niet
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die, waarbij de hel wordt aanschouwd. De beurze vruchten, door Lautrec geplukt,
zijn nu ganschelijk verrot.
Naast en boven de min of meer geroutineerde, meer of min slappe gewone
illustratoren staat ook nog een man als Sem, die apercu's geeft, vooral van figuren
uit de wereld van publieke persoonlijkheden, welgelijkende portretten, wat te ruw,
wellicht op altijd dezelfde wijze geteekend, en de misschien begaafder Rouveyre,
die hetzelfde met wat meer afwisseling doet. Zulke portretten zijn veel beter dan die
naar een chablone gemaakte bizarriteiten, welke wij

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 21

417
zoo vaak voor charges schijnen te moeten aanzien, ze lijken mij gemaakt met het
waarachtig doel een karakteristiek van een persoonlijkheid te geven, en als ze daarin
soms niet slagen door te zeer te overdrijven, of te weinig te begrijpen, verdienen ze
althans een succès d'estime. De genoemden zijn illustratoren van Journal Amusant
- overigens weinig meer dan een nog juist toonbaar pornografisch blaadje - le Cri de
Paris, een veel verdienstelijker publicatie doch die betrekkelijk weinig prenten geeft,
en andere.

SEM. PORTRET VAN LUGNÉ POE.

Doch het beste der geïllustreerde humoristische weekbladen is ‘le Rire’.
En de beste teekenaar in dat blad is zonder twijfel Carlègle. Ik ken alleen dien vàn,
waarmee hij signeert, evenals van Steinlen zoovelen, die hem vereerden, langen tijd
de gemeenzaamheid van den voornaam misten.
Het komt mij voor, alsof voor het tegelijk scherp en luchtig blad, welks kunst ik
thans bespreek, ‘Le Rire’, de lach, een eenigszins oneigenlijke naam is, een armelijke
definitie van het karakter dezer publicatie - de lach is zoo verscheiden - en voorts
een onjuiste, want de lach is iets luids, iets van korten duur, iets nauw-opzettelijks.
Voor mij is de ware naam van dit weekblad niet ‘le Rire’, niet ‘le Sourire’, doch ‘la
Blague’, in deze tijden, in deze gedaante schijnt het mij, is dan eindelijk die ‘Blague’,
welke Goncourt herkende in den geest zijner tijdgenooten - tijdgenooten tevens van
den overtuigden-beeldenstormenden Daumier en den sentimenteelen, charmanten
Gavarni - die ‘Blague’, de stelsellooze, tendenzlooze, partijlooze, onafgebroken spot,
heeft dan eindelijk den kunstvorm gevonden. Het schijnt laat, maar heeft de geest
van Jan Steen niet zeker wel een geslacht lang in het volk geleefd, werd hij niet reeds
in Breeroo levend, aleer ze uiting vond in zijn kunst? Is de litteratuur niet altijd
vooruit? En de uitspraak van Goncourt, de veroordeeling, die er in ligt, trof het volk,
dat zonder geloof en hoop niet leven kan, hij had ze herzien, zoodra de Blague, ‘ce
Rire riant de la grandeur, de la terreur, de la pudeur, de la sainteté, de la majesté, de
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la poésie, de toute chose....’ zoodra die profanatie van alles tot kunst geworden was.
Want een gedachte, tot kunst geworden, is gezuiverd, gelouterd en gerijpt. Het is
zonderling, maar waar, dat zelfs de geesteshouding, die alle grootheid, heiligheid,
majesteit, en poëzie bespot, op haar eigen wijze grootheid, heiligheid, majesteit en
poëzie vooral vertoonen kan, zoodra die spot een wijze, een echte, een fijne is. Er is
niets, dat voluit belachelijk, er is niets, dat in het geheel niet belachelijk is, waar het
menschelijke ‘faits et gestes’ betreft.
Die soort van kortzichtige ‘humoristen’, zoo is het mij altijd voorgekomen, waarop
vele betere kunstenaars neerzien, en wier fouten aan den naam een bedenkelijke
beteekenis gaven, zijn zulke, welke b.v. bijzonder magere of dikke menschen zoo
erg veel belachelijker vinden dan meer normale met subtieler afwijkingen, of die
b.v. in een clown iets comisch kunnen zien en niet in een doodenbidder. Zij zijn als
menschen, die het tragische zien in een moord met een mes gepleegd en niet in één
door langzame kwellingen of verwaarloozing. Ze zijn menschen met een harde huid
en hun vis comica kan slechts van een grof gehalte zijn.
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De fijnere humorist ziet het comische, gelijk de fijnere dramaturg het dramatische
in het leven en de daden, in het voorkomen en de gedachtensfeer van koningin en
vischboer, doleerende grutter en cocotte, zuigeling en grijsaard, dichter en
droogstoppel, wijs en dwaas, romanheld en tuchthuisboef. Hij weet dat het comische
op de straat en in de godshuizen, in vergaderzaal en bordeelsalon leeft, in duizenderlei
gedaanten. Hij weet dat de humor een essentieel en integreerend deel des levens is.
De natuur en de maatschappij teekenen carikaturen, die voor ieder als zoodanig
worden herkend, doch de ware kunstenaar heeft subliemer, onbevangener en bewuster
te zien dan de eerste de beste. Voor hem is, humor overal, overal mijn vrinden!

CARLÈGLE. - SI ENCORE çA NE LUI ARRIVAIT QU'UNE FOIS DE TEMPS EN TEMPS, MAIS C'EST TOUS LES
JOURS QU'IL BOIT PLUS QUE DE COTUME.

Doch om het even - ten slotte - de uitkomst van de ontgoochelingen van een oud
volk maakt de eenig mogelijke critiek van den fijnst beschaafden mensch, wiens
nerveuze ontvankelijkheid voor lijden en medelijden zoo groot is geworden, dat geen
woord, geen gebaar, geen beeld, zijn honger naar pathos bevredigen zou - en is er
een die zich onthoudt van den Ernst. Ik weet wel, dat niet elk der profane en
tendenzlooze humoristen van het huidig Frankrijk zóó denkt, en dat zoo weinigen
onder het publiek bewust zóó oordeelen, maar onze cultuur is zooals ik ze beschreef.
Half-beschaafde lieden - wie heeft het niet opgemerkt - spreken altijd over ziekte en
dood, sollen met lijken, grasduinen in ongelukken, behagelijk snuiven zij de
balsamieke geuren van 's levens aschkarren op, met ademlooze wellust volgen zij
het melodrama van gemengd nieuws en buurt-bulletin.
Maar het n i l a d m i r a r e op zichzelf een holle leus en negatieve levensleer, heeft
althans wanneer het echt is, dit goede dat het gevoel noch opgewektheid behoeft te
dooden, want het laat de baan vrij aan de zelfbespotting, de Selbst-Ironie, die meer
dan verontwaardiging of hervormingszin den spot loutert, die anderen geldt.
Weg dan met den Pathos, weg met de Satire! Plaats voor het scepticisme,
consequent en genadeloos, plaats voor de profaniteit, sans malice et sans rancune,
plaats voor ‘la Blague!’ Weg met die kleinzielige critiek, die den knecht veroordeelt
en den meester spaart, weg met de kortzichtige, die den meester verdoemt en den
knecht vleit!
Carlègle geeft ons de Idylle in de persiflage, de Charme in het profane.
Zijn teekentrant is schoon en geestig, of nog liever, de schoonheid en geestigheid
ervan zijn geen twee verschillende zaken, doch één; het mooie van dit teekenen is
het geestige, en de humor er in is niets dan een aparte schoonheid.
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Ik ken weinig charmanter en toch ondeugender prenten dan één van hem, die ik
zal trachten te beschrijven, van twee burgerkinderen, getiteld ‘la joie des enfants’.
Als dikwijls heeft hij ze vrij-decoratief omlijst met figuren, kinderspeelgoed in dit
geval. Houten soldaten met puntoogjes, stokarmpjes, een rood blok, gebroekte beenen
vertegenwoordigend, en een groengeverfd rond schijfje bij gebreke aan voeten - de
kippen uit de spanen doos, met een ei-vormigen romp en één groote veer voor staart;
- tusschen bloemen en molentjes,
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CARLÈGLE. PIÈCES

à CONVICTION.
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omgeven het stukje tekst en het ovaal van de eigenlijke prent. Voor een schreeuwerig
behang, op plompe stoelen, tusschen ander speelgoed zitten ze, de mooi geziene,
kleinburgermanskinderen. Het ééne meisje, dat een spartelend dik, broekloos babytje
van de knie laat glijden, is een langhalzig, spichtig, grootmenschig kind met een dik
hoofd, en groote ooren, een armelijk vlechtje en afgezakte schouders. Het kleinere
houdt een pop op den schoot met haar grappige kindervingers; zij is wel jeugdiger
en zwieriger gekleed, draagt korte kousen, rijglaarzen die bijna passen en een schort
met weelderige plooien, het haar is losgebleven, behoudens een paar strikken om
een paar groepen lokken op te nemen, waarvan er een het oog voor o n z e oogen
bedekt. Hier zijn niet de goedkoope aardigheden vertoond, die de onfijne teekenaar
te baat neemt, als hij schamele menschen of kinderen moet weergeven, overdreven
gelaptheid van kleeren, al te grove gelaatstrekken; de meisjes zijn op haar manier
netjes, zelfs stijfjes, maar hoe mooi is juist nog even de vulgariteit zichtbaar in de
houdingen, de physionomie, zelfs in de stijllooze pruderie der onrijpe lichamen!
De ‘légende’ past goed bij de prent, dit zijn de kinderen, die het volgende gesprek
zoo wel kunnen houden:
‘Mon parrain m'a donné pour mes étrennes une cuiller en argent, avec mon nom
écrit sur le manche’.
‘Moi aussi, mon parrain m'a donné pour mes étrennes, une cuiller en argent, et,
sur le manche, il y a écrit: ‘Buffet de la gare’.
Laat ons nog eens één van die grootere teekeningen bezien, welke gewoonlijk een
gansche bladzijde van ‘le Rire’ vullen, en die bestaan uit tot een geheel gevoegde
kleinere, somtijds ook, als de vorig beschrevene; één groote, door zeer kleine
hoekvullingen opgesloten, of een compositie gevormd door prentjes. Dit is een
verheerlijking van het voorjaar; een schalke verheerlijking; de natuur wordt wakker,
en daar zij een vrouw is, begint de natuur zoodra zij wakker wordt te spreken,
woordspeling, die stof levert tot illustratie van lichtelijk onbetamelijken aard. Maar,
zooals vaak Carlègle's manier is, zijn de twee bovenhoeken dezer compositie van
fijne prentjes door een paar vrij wel gelijke figuren gevuld; dit is een wijze van
decoreeren, die hij op volkomen oorspronkelijke manier toepast, en waartoe zijn
wijze van niet styleerend, doch resumeerend teekenen zich prachtig leent, en de
figuur, die aan de beide overzijden herhaald, de bovenhoeken vult, is de Tijd, maar
zulk een genoegelijke Tijd. Hij draagt met zwier een stroohoed met lint, en heeft
strikjes aan zijn zeis. Nu, dit zijn grapjes, zulk een bedenksel is nog geen kunst, doch
hij is mooi, smakelijk en geestig geteekend - en dat maakt er kunst van. Het naakt
van een oud man met volledige karakteristiek weer te geven - en toch niets leelijks
of sinisters eraan te maken, doch iets aardigs, genoegelijks, er geen pathos en geen
eerwaardigheid in te ontdekken, maar iets moois en iets comisch - had ik geen gelijk,
toen ik sprak van de idylle in het profane? Zien wij verder. De beide zeisen der
Tijd-duplicaten dragen een zon bovenaan in het midden. Schapen, ook ordelijk, doch
zonder stijfheid over elkaar geschikt, baden hun opgeheven koppen in de stralen. De
hand van elk dier hoekfiguren, die op wolken zitten, steunt op dezen luchtigen zetel.
In het midden ziet men het ontwaken van de Natuur, een tengere fee, die op een bed
in het midden van het besneeuwde bosch als een schoone slaapster heeft gelegen, en
nu het witte dek heeft afgeschud, een fijn zacht poppetje, een ontkleed elegant en
teer Parijsch meisje, (waar een Duitscher een heldinnefiguur met breede heupen en
zware armen zou hebben geteekend, maar mag men de natuur niet ook als iets actueels
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en gemeenzaams zien, als verwant met de eigen wereld) zich spiegelt in het water.
Onderaan spreekt zich dan
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de natuur in flirtation en stoeipartijtjes uit.
Naaktfiguurtjes teekent Carlègle er vele, mooi en met humor, modellen veelal in
schetsen van het schilders-atelier-leven, geen klassieke, onberispelijk gebouwde
vrouwen, doch trots de armelijkheid van slecht doorvoede niet zelden op eigen wijze
bekoorlijke meisjes uit de kringen die modellen leveren. En de schilders, in de
luuster-jasjes, waarvan het slappe goed in zoo talrijke kleine plooitjes valt, met de
wijde broeken, de pijp, de zelden geknipte haren en den onverzorgden baard, echte
schilders naast deze echte modellen, het contrast van gekleed en naakt tonnend, dat
altijd weer iets comisch heeft, en dat nergens anders wordt gezien. Een van die mooie
prenten, waarop wij ook allerlei voorwerpen uit het atelier, een kacheltje, een
kolenbak, pleister-afgietsels, een witte kiel op de beknopt-subtiele wijze afgebeeld
zien, waarop Carlègle voorwerpen teekent, brengt ons bij de mooie prent, als
hoekdecoratie aan weerskanten een allerzotste fantasie, het model aangevallen door
een verliefde ledepop, die zij woedend afweert. Het wilde grijpen van de armen der
ledepop, de één zoo recht uitgestrekt als nooit een menschenarm, de andere in een
mal-scherpen hoek opgevouwen, het grijpen van die zotte leden, zoo menschelijk en
toch zoo onmogelijk, in het eenig kleedingstuk van het meisje, woedend op dezen
zonderlingen belager, boos duwend tegen zijn peervormigen kop, is alles opgeteekend
met zooveel rijke losheid en sobere keurigheid, dat het nachtmerrie-achtig geval in
hooge mate lachwekkend en ten naastenbij plausibel wordt. Dit is fantasie. En een
fantasie, zoo compleet, zoo sterk gevoed door observatie, zoozeer getogen uit kennis
der realiteit, dat haar wildste uitingen aannemelijk worden; en voorgedragen met zoo
fijne luim, dat ons bij elke vondst het uitnemendst genot wordt verschaft. Op een
andere prent is een senator gekomen op het atelier, die wacht om zijn portret te doen
maken, deftig, grimmig - de schilder spreekt nog achter een beschot met het overhaast
ge vluchte meisje, dat poseerde, - welk een typeering van die drie zeer ongelijke
figuren! Onderaan weer twee hoekvullingen, mannen poseerend voor hun portret,
de zelfde dubbel, de handen gewichtig in een gevouwen, boeken naast zich van wege
de waardigheid - een plechtige domoor.

A. ROUBILLE. LES CHIENS POLICIERS. - D'ABORD, SAUVE TA PEAU!.... UN BON SERVITEUR EST TOUJOURS
DIFFICILE à REMPLACER!
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En een kerstprent - een kerstprent van Carlègle! Eerst het kindje in de kribbe, met
den verbaasden os, en een verrukten, ietwat satyrachtigen, maar genoegelijken Jozef
tot toeschouwers, buiten de vreedzame straat onder een sterrenhemel. Dan een
familiefeest, grootmoeder, ooms, enz, allen ware typen, in luidruchtige stemming,
ietwat verhit, aan het klinken, en de meid, die
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A. GUILLAUME. - AVANT DE TRAITER UNE FEMME DE ‘GRUE’, ASSUREZ-VOUS TOUJOURS QU'ELLE N'EST
PAS RESPECTUEUSEMENT ADORÉE DE LA PERSONNE à QUI VOUS PARLEZ... çA VAUT MIEUX!

met den tulband aan komt dragen. Ten laatste een ander feest ter eere van Christus'
geboorte, een nog minder stemmig feest, waar de deelhebbers onder de tafel rollen,
waarop slechts leege flesschen staan, en hun schoenen, hoe grappig geteekend, in de
lucht stekend. Bovenaan, dit alles overziende, een rij blozende engelenkopjes. Luchtig,
vriendelijken profaan, dit alles.
Chrétien, tu roules sous la table!
Paix dans les cieux et sur la terre!
Weinigen weten voorwerpen met zooveel persoonlijken humor te kenschetsen.
Zoo is er een ongekleurde prent, - hoe simpel en toch hoe verfijnd zijn de kleuren
op de andere, en hoe karakteristiek, waar ze mee kunnen helpen om te typeeren, waar een collectionnaire te midden zijner schatten staat; gothische beeldjes, vaasjes,
oude boeken, stoelen, rapieren, kandelaars, hoe komt het dat al deze voorwerpen hier
stijlvol-fraai en comisch zijn?
Het is deze trant van resumeerend ziftend teekenen, van teekenen met bijna enkel
accenten, deze losse, vlotte trant met zijn veelzeggende sous-entendu's, die van
contours, van plooien, van hoeken en vormen vertellingen maakt, en deze met zooveel
geest vertelt, die onderhoudend is als hij ons een hoedendoos, luimig als hij een
grafzerk, precieus als hij een bloem, een boom, een leege flesch aangeeft, en altijd
mooi.
En deze speelsche en smaakvolle teekenaar bezit een voordracht, zoo kalmpjes
vroolijk, dat wij al de indécentie zijner prenten, die dikwijls uitermate onbehoorlijk
zijn, vergeten en bekoord worden, bekoord alleen. Een voordracht zoo gul en
vriendelijk en vroolijk, met zooveel goedige gaminerie, dat de overdaad der vondsten
ons geen oogenblik vermoeit.
In mijn schatting volgt op Carlègle, Roubille.
Van dezen eveneens geestig charmanten teekenaar dienen vooral genoemd zijn
cartons pour la décoration du Pan-
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t h é o n , een reeks satirieke vercierings ontwerpen, waar in fraaie lijsten ironische
voorstellingen als: het begin van de souvereine regeering des volks, kenbaar gemaakt
door het verjagen der beweging van de pleinen door de despotische politie; verder
het Boulangisme, de avontuurlijke generaal op een prachtig ros, aan welks staart de
republiek gebonden is, en dat gevolgd wordt door joelende trawanten, Rochefort,
Déroulède enz., eindelijk ‘I s o l a t r i e o u B é a t i f i c a t i o n l a ï q u e d e S a i n t
Z o l à , waar deze, een hoogst onpoëtische heilige, vereerd en bewierookt wordt door
een zeer burgerlijke Marianne, en een soort van uitgestreken vrijmetselaar - alles
gedurfde en fijn geteekende prenten. Hoewel hij losser en realistischer van manier
is, heeft hij nu en dan iets in zijn voordracht, dat aan Th. Th. Heine doet denken.
Alles is echter minder systematisch, er is misschien niet zulk een groote virtuositeit,
doch het is zuiverder teekenkunst. Maar er zijn ook minder gestyleerde prenten,
bijvoorbeeld een Napoleon (Noël 1812), ook weer op een fier en fijn ros, met zijn
staf voorrijdende te midden der grognards; een prent, waarop in de massa van het
leger in de verte, en in de lucht, een schilderachtige somberheid ongemeen dramatisch
werkt. Roubille's delicate teekenmanier is het meest verwant aan die van Carlègle:
hij blijft luchtig, evenals deze, en dat is iets wat vele anderen niet kunnen.
Evenals er een nakomers-school van Hollandsche schilders is geweest in het laatst
der 17e eeuw, die mooi, mooierig schilderden, en de slaaf waren van hun technische
volkomenheid, zoo zijn ettelijke illustrators van heden de dienstknecht van hun
procédé. De Fransche ‘knappe illustrator’ is dit vaak te zeer.

H. GERBAULT. NON MADEMOISELLE: VOUS VOUS DÉCOLLETEREZ PLUS TARD, QUAND VOUS AUREZ
MON âGE....

In het technische voldoet hij uitmuntend aan de voorwaarden, door het procédé
der slechts-lijn-zincografie gesteld; hij zoekt geen finesses, geen bijkomstigheden
te geven, die niet tot hun recht komen bij deze condities, karakteriseert en geeft
krasse, duidelijke mimiek te zien. Maar het moet gezegd worden, dat deze
onfeilbaarheid in één opzicht, wel eens bereikt wordt ten koste van zekere hoogere
artisticiteit; er is slechts één Forain, één Carlègle en in dit werk dat zoo veel technische
vaardigheid vraagt, wil de virtuositeit wel eens parten spelen aan de teekenkunst. Er
bestaan een soort van aanwensels en épateerende trucjes in dit genre, die vooral door
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de niet eersterangsche Fransche teekenaars kwistig worden gebruikt, en die reeds
vóór de grafische journalistiek zulk een vlucht nam, c h i c gedoopt werden. Menig
jongere heeft er zich niet volkomen van weten te onthouden. Zijn wijze van aanduiden
- en kunnen aanduiden is de onontwijkbare en moeilijke voorwaarde bij dit soort van
teekenen -
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is niet altijd mooi en dikwijls onzuiver; dikke strepen zijn somtijds met te blijkbare
neiging tot druk doen meer dan tot typeering neergezet, de cultus van de lijn, als lijn
is soms te blindelings bediend.

POULBOT. - A TON âGE, TA SOEUR NOUS RAPPORTAIT VINGT-CINQ FRANCS PAR SEMAINE, ET Y AVAIT
LONGTEMPS QU'ELLE N'TRAVAILLAIT PLUS.

Het is een misverstand, dat juist ten gevolge van de heerschappij der journalistieke
prentkunst ontstaan is, alsof de lijn op zichzelf ooit de moeite van het zetten er van,
het aankijken waard zou zijn. Een misverstand, door de feuilletonistische-schrijvers
over kunst met fanatischen ijver aangewakkerd. Ik hoor de brave Duitsche moderne
kunst-propagandisten reeds toasten over ‘die grosse Linie’, waarmede Japanners zich
zoo verdienstelijk zouden hebben gemaakt als voorloopers eener nieuwe Europeesche
School van teekenaars; maar zulk een definitie van de kunst dier meesters is vooral
daarom mis, wijl deze nooit aan lijnen, doch natuurlijk steeds aan vormen en aan
expressie gedacht hebben. De heerschappij van de lijn als zoodanig, in de decoratieve
kunst niet eens rechtmatig, is zeker misplaatst bij elke uitdrukkingswijze, die ook
slechts eenigszins naturalistisch wil zijn. Het is dan ook de kwaal van al te veel
beoefenaars der grafische journalistiek, dat zij aarzelen tusschen een meer decoratieve
uitdrukkingswijze en een impressionistische, en dat zij deze aarzeling verbergen
onder een aangenomen bravoure. De lijn, die vast en kloek getrokken schijnt, maakt
indruk ook wanneer ze niet juist en niet gevoelig genoeg is, en de handigste teekenaars
vallen het eerst ten offer aan de zucht tot dergelijke onfijne crânerie. Voorzeker
mocht elkeen, die een hoogere eerzucht kent dan die van een geapplaudisseerd
illustrator van bon-mots en propagandistische critiek te zijn, die waarlijk teekenaar
zijn wil, wel zijn loopbaan aanvaarden met een schietgebedje, om voor dergelijke
handigheid bewaard te mogen blijven. Handigheid is de talisman die de poort van
het em plooi eerst, die van het succes vervolgens, voor den teekenaar van heden
opent, handigheid maakt van hem maar al te vaak binnen korten tijd een
onaandoenlijke, onontvankelijke. Eenige eventjes bevredigende oplossingen van de
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opgaven van het procédé krijgen dan voor hem de kracht van het gewijsde, hij is
geen opmerker meer, doch iemand die opmerkingen maakt, hij heeft geen
persoonlijkheid meer doch slechts conversatie. Niets is verder verwijderd van de
kunst dan het lukrake, niets blijkt zwakker tegenover de vergetelheid dan bruut
krachtsvertoon en het zou mij niet verwonderen als de best doordachte brave maar
ook duidelijke charmelooze gedachte-veraanschouwelijkingen het simpellijk door
de burgerdeugd der
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deugelijkheid bij de waardeeringen van het nageslacht kwamen te winnen van
overmoedige proefnemingen veler jongeren.

L. MÉTIVET. ON LIT DANS LES JOURNAUX. ‘LES PRÉSIDENT OFFRIRA, EN MARS, UN DÉJEUNER AUX
LAURÉATS DU CONCOURS AGRICOLE.’

Een wat hard en grof - al te zeer op het reproduceerende zich africhtende teekenaar, maar die toch heel aardige gedachten heeft en ze smakelijk weet mee te
deelen, is Delaw, van wiens hand vaak de laatste pagina van ‘l e R i r e ’ is. Hij teekent
met dikke, schijnbaar ongevoelige lijnen, maar wat hij neerzet is altijd gezien en de
uiting is steeds doordacht. Het werk heeft een ietwat gewilde popperigheid, somtijds,
maar is zeer levendig en gezondgrappig. Kostelijk zijn de personificaties van vruchten,
van groenten, van ziekten enz. en smaakvol de frissche kleuren. Lustig en genottelijk
werk. Zeer levendige karakteristiek is een serietje Notes sur la Mer. Men ziet schilders
en poeëten op een rotspunt bij de krachtig sober aangegeven golvende en schuimende
zee, dan een bourgeois, die zijne koffer pakt, badende juffertjes, een heer met een
kort gerokte Parisienne in het hotel, en het spel van golven en winden in figuurtjes
grappig uitgedrukt.
Léonce Burret is wel een echte Franschman - een echt Parijsch teekenaar. Zijn
heeren, oude en jonge, die op galante avonturen uitgaan, mondaine ‘satyres’ of fattige
jongetjes zijn wel waarlijk grootsteedsch en in zijn smakelijk-fraaien trant voert hij
ons gansche tragi-comedies op, afgespeeld tusschen zulk manvolk en allerlei juffers,
van het elegante dametje, tot de zoetelijk-botte Bretonsche bonne. Het zijn gekleurde
figuurtjes op wit en simpel als die in een kinderprentenboek, maar welk een observatie
is er in tentoongespreid en hoeveel alles behalve simpele of eenvoudige exemplaren
van Grossstadt-menschen typeeren ze! ‘Conseils à l'arriviste’ heet een reeks prentjes.
Het gemeene Streber-tje uit de provincie, dat allerlei laagheden doet om er te komen
en dan eindigt als groot financier ‘comblé d'honneurs’ of misschien wel als
dwangarbeider - een stuk moderne epiek, verteld met kleine, bijna kinderlijke prentjes!
Of een ‘v i e u x - m a r c h e u r ’, die het empire heeft meegemaakt, en de vrouwen
toen zooveel aardiger, wilder en mooier vond dan thans, en zich beklaagt over de
parisienne met de dunne taille en in de combination van heden, vergeleken bij de
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üppige, drieste, onvervaarde van voorheen, een ware roué-jeremiade, oolijk
geïllustreerd.
Zeer bekend, altijd genoemd als een der beste humoristische illustratoren, is Albert
Guillaume. Hij is een teekenaar zonder veel bijzonder uitgesproken individualiteit,
maar hij levert veel goeds door nauwgezette studie en sterk begrip van het
geobserveerde; hij is het best, als hij burgerlijke personages teekent, die alleen Huard
en hij zeer veel doen optreden. Menschen, zooals men ze
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Zondags avonds in wel bezochte café's met concert ziet zitten, niet de echte
boemeltypen, maar gelegenheids-uitgaanders. En om zijn militairen is hij gezocht.
Het blijft papier en lijntjes, het kon levender, maar slecht of grof is het nooit. Gerbault
is grappiger, maar ook grover, maakt de mannen erg leelijk en de vrouwen wat
bête-mooi.
Henri Somm leverde jaren lang kleine politieke prentjes, goed, doch niet
exceptioneel goed.

H. AVELOT. LE SACRIFICE D'ABRAHAM.

De politieke prenten in de Fransche bladen houden zich veelal aan de
binnenlandsche aangelegenheden. Het is de deugd en de zwakheid van de Fransche
satire, dat ze zooveel minder dan elke andere - neem maar eens de Hollandsche, die
juist naar de andere richting pleegt te zondigen, - over de grenzen kijkt. Zeker, er is
in het land zelf stof genoeg voor critiek. Het ministerie Clemenceau, en wel in het
bijzonder de nu zelf gevallen ‘t o m b e u r ’ (zeggen wij: veller) de sarcastische
polemist en oploopende premier zelf, met zijn vinnig, doodshoofdachtig, laatdunkend
oude-mannenkopje, leverde door wat het deed en naliet, motieven te over aan de
caricatuur. C'est à n'y rien comprendre’, zegt Marianne ‘il est maladroit, indolent et
noceur, et je n'ose pas le renvoyer’. De onhandige, brutale en boemelzieke knecht
staat op den achtergrond te grijnzen, aan den muur hangt een portret van den dikken
president; niets dan een buik, een sik en een rond neusje; op den voorgrond de
desperate Marianne in een peignoir. De prent is van den knappen Markons.
Naast hem moeten genoemd worden zulke geestige, losse,
typisch-Fransch-vluchtige teekenaars van figuren en groepen in de theaters, waaronder
Lourdey een voorname plaats inneemt. Die menschen zijn altijd amusant, ze zijn in
den geest van de vaudeville, waar zij hun motieven van daan haalden, zij typeeren,
misschien niet zeervolledig, maar met smaak en luim, de spelers en actrices, hun
costuums (vooral!) hun houdingen, hun gestes.
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Veelzijdiger echter, een echt levendig en fijn teekenaar, beter dan de hem eenigszins
verwante Arpad Schmidhammer van de Jugend, is M. Radiguet. Hij levert de kleine
krabbels bij de Echo's du Rire, ook hij geeft dikwijls den Clemenceaukop, zeer
herkenbaar, zeer fel gechargeerd, heel klein en heel pittig; niets dan schedel, oogjes
en snor bijna. Hij maakt van elk dier krabbelachtige schetsjes toch nog een compositie,
typeert al die staatslieden, den eleganten Deschanel of den scherpen Picard, brengt
met een paar lijnen telkens een welgelijkend portret. Curieus zijn de schetsjes, die
hij maakt, en die brutaal tusschen de andere in staan, zoodat men eerst denkt dat ze
er toe behooren welke - o triomf der reclame - annonces illustreeren van den
juweelen-opkooper, ce bon Dussaussy, 2 boulevard des Italiens’, die, zooals uit
allerlei gesprekken tusschen allerlei personnages, die het onderschrift vormen,
onverwachts blijkt, zoo onbegrijpelijk veel geld voor bijouterieën en cieradieën geeft.
Er zijn nog meer affaires, die op deze
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vernuftige wijze adverteeren; voor de fiets, merk ‘Sabine’, voor de oxygène Cuisinier,
enz. Men verwacht een bon-mot, en verneemt, dat er een stormloop is om dit of dat
merk fietsen, of de oude heer die een paar jufjes naloopt, (prent van Nob) nog zoo
vief is vanwege het stelselmatig gebruik van ‘oxygène’, dat diezelfde oxygène (prent
van Carlègle) voor zeeziekte behoedt, of dat ze (prent van Ibels) ministers die het
zoo druk hebben, op de been houdt. Alle teekenaars leenen zich hiertoe, waarom ook
niet? Het zijn althans fatsoenlijke advertenties. Van andere, van geheime middelen
tegen (maar al te) geheime ziekten, staan de annonce-pagina's vol, evenals Engelsche
bladen van kindervoedsel en sportkleeding en de Duitsche van baardgroeipreparaten.
Nog een flink teekenaar is O. Galopp; die de sportrubriek (Tous les Sports) bedient.
Poulbot, die veel kinderen teekent, die ik voor mij nu niet zoo erg mooi vind, maar
voor Bruant's laatste bundel ‘Dans la Rue’ vooral mooie stadsgezichten en
landschapjes ook wel sterk getypeerde boulevard-extérieur-typen (de diepst gezonken
soort straat-madelieven en haar Apaches) teekent, is zich zelf zeer ongelijk. Métivet
is grof, maar kras in zijn niet steeds smaakvol werk. Pourriol teekent marine-sujetten,
naar een bepaalde methode, steeds dezelfde typen. Een slap nadoen van rococo-manier
is in de illustraties van Louis Morin. Jeanniot valt wat kinderachtig-oppervlakkig.
Bac is niets. Vimar teekent handig dieren; de la Nézière, die een mooi prentenboek
maakte (un Sherlock Holmes à quatre pattes) doet het veel beter. Verfoeilijk slap
vind ik zulke weinig boeiende teekenaars van groote figuren als Ballurieau. d'Ostoya
doet den Münchener Thöny na.

M RADIGUET. CLEMENCEAU.

En zoo zijn er natuurlijk nog veel. Daar is de bekende, wetenschappelijk-sterk
staande Heidbrink, die van elke plaat een soort van deugdelijke, harde, onartistieke
legkaart maakt, daar zijn aangenamer, maar minder knappe teekenaars als Cardova,
Reginald Florès, een kinderlijk-onhandige, uit affectatie of kinderlijkheid onhandig
doende Ernest la Jeunesse, die, dunkt mij, te snel te veel roem verwierf.
En dat zijn zoo ongeveer de teekenaars van den allerlaatsten tijd in de Fransche
bladen, wier bespreking ter aanvulling der vorige artikelen noodig scheen. De
voornaamste onder hen zijn van het goede slag, dat met Forain en Steinlen is
opgekomen, doch, als gezegd, zij voeren een anderen toon, die der wat sceptischer
gemoedelijkheid; en zij zijn meer volkomen, meer openlijk amuseurs en niets anders.
Dat het er maar opaan komt, wien men dan amuseert, en dat wie een beschaafd en
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critisch publiek amuseeren wil, zich van veel talent bewust dient te zijn, opmerker
moet blijven, en stijl moet hebben, werd in dit artikel hier en daar, naar ik hoop,
aangetoond.
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GEDEELTE VAN MAT (RINDING). TECHNIEK: RECHTE PATROONVLECHTING. ORNAMENT: FIGUREN VAN
MENSCHEN, BOOMEN, VOGELS, AFKOMSTIG VAN DE LAMPONGSCHE DISTRICTEN.

Technieken en ornamenten van Indiaansche en Indische vlechtkunst
door J.E. Jasper
Geen onderdeel van oude, inheemsche nijverheid van Amerika is zoo druk bestudeerd
als de, sterk in verval geraakte, Indiaansche vlechtindustrie, welke juist door haar
vroegeren rijkdom van technieken en motieven de aandacht heeft getrokken van
ettelijke navorschers op het gebied van ethnographie en kunsthistorie.
De overeenkomst, welke te constateeren is tusschen het Indiaansche vlechtwerk
en dat der ongeveer even primitieve bevolking van den Oost-Indischen Archipel leidt
tot het maken van conclusies, die voor de geschiedenis van het vlakornament van
belang kunnen zijn, vandaar, dat een vergelijking der producten van deze soort
handenarbeid bij zoo ver van elkaar verwijderd levende volksgroepen haar waarde
heeft, om daaruit den oorsprong van de zich ontwikkeld hebbende kunstopvattingen
te kunnen afleiden.
Over het algemeen beschikt de Indiaan niet over zooveel soorten vlechtmateriaal.
als waaraan ons vruchtbaar Indië heel rijk is, en terwijl de Inlanders van alle deelen
van Insulinde hun bamboe, rotan, bladeren van pandanen en palmen, grassen, biezen,
bastsoorten, plantenvezels en -stengels als 't ware voor het grijpen hebben, moeten
bijvoorbeeld de Klamath Indianen speciaal uitgevonden modderschoenen aantrekken,
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om de Cyperus-soorten van moerassen te kunnen oogsten. Van zelf zijn door de niet
zoo milde natuur in Amerikaansche gebieden de plantaardige kleurstoffen bij Indianen
veel minder in aantal, dan bij de Inlanders van Nederlandsch-Indië. De eersten weten
evenals de laatsten het modderbad tot zwartverving van reepen aan te wenden, en
maken meer gebruik van de natuurlijke tint der voor hun voorwerpen te benutten
grondstoffen. Willen de Attu Indianen de grassoort, welke zij wenschen te gebruiken,
wit hebben, dan worden de biezen in November gesneden en met de punten naar
beneden te drogen gehangen. Moet het materiaal geelachtig worden, dan oogst men
het in Juli, en bindt men de gespleten strooken tot bossen te zamen. Legt men de
biezen in de schaduw van geboomte en daarna in het donker van een woning, dan
blijven ze ook in drogen staat haar frissche groenheid behouden. De Abenaki vrouwen
weten, dat de van esschen verkregen reepen wit of lichtbruin kunnen zijn, al naar
gelang er geoogst wordt van jonge of oude boomen. De vlechtster van Britsch
Columbia trekt profijt van haar kennis, dat de binnenste, middelste en buitenste lagen
van cederbast verschillende kleuren hebben.

GEVLOCHTEN MAND VAN DE POMO-INDIANEN VAN CALIFORNIË. (U.S. NATIONAL MUSEUM TE
WASHINGTON).

Het praktisch gebruik van de natuurlijke tinten der grondstoffen vloeit, gelijk
hierboven reeds aangegeven is, eenigszins voort uit de karige beschikking over
plantaardige kleurstoffen, terwijl in Indië voor het versierde vlechtwerk allerlei
uitmuntende verfmethoden worden toegepast, en in oorspronkelijke tint slechts die
materialen worden benut, van welker onderdeelen de kleuren niet door de resultaten
van de onderdompeling in verfbaden overtroffen kunnen worden, Zoo b.v. de
diepzwarte reepen van bijzondere bastsoorten en de glanzend chromaatgele stengels
van een onder den naam van alemi bekende en in het wild groeiende orchideesoort.
Bij de kleur reeds vangt de verzinnebeelding in de nomenclatuur aan. In de wijze,
waarop een natuurvolk een kleur of een nuance daarvan aanduidt, vindt men soms
een naieve symboliek, welke zich baseert op de observatie van de door de rondomme
natuur geboden opmerkenswaardigheden. Zoo duidt de weefster van Batoe Bara in
Sumatra's Oostkust een changeant-tint aan met den algemeenen naam van
siang-malem, letterlijk: dag-avond; dus: gelijk den overgang van het licht naar de
duisternis. Is de schering van den zijden doek rood en de inslag groen, dan heet de
tint sajap koembang padang, d.i. als de vleugels van een soort tor. Een combinatie
van blauw met lichtgeel wordt awan genoemd, als een wolk; voor groen en wit heeft
men den naam boeloe silindit, d.w.z. als het gevederte van een parkietje; voor rood
en wit zegt men: oetak oedang, d.i. als de hersenen van een garnaal; voor paars en
wit: oetak katam katam, d.w.z. als de hersenen van een krab. Even aardig bedacht
zijn de Javaansche kleurnamen: lemah teles, als natte aarde; goela gosong, als
aangebrande suiker; bata loemoet, als een groen aangeslagen baksteen; bekingking,
als een soort slak; oesik mèrah, roodgewreven; mritja petjah, als gemalen peperkorrels;
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toembar petjah, als stukjes korianderzaad; gowok mateng, als de rijpe gowokvrucht;
intip hijan, als het aanzetsel van de rijsthorde; mas koemambang, als drijvend goud;
endog mimi, als kuit van een krab; radjeg wesi, als een ijzerschimmel; brondong
moeloek, als opknetterende maiskorrels; oembel molar, als vloeiend slijm; oedan
mas, als een gouden regen; kemiri kotong, als een leege kemirinoot; damar moeroeb,
als een

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 21

430
aangestoken lamp; dami roeboeh, als omgevallen stroo; banjak ngilo, als ganzen, die
zich in het water weerspiegelen.

GEVLOCHTEN KORF VAN DE POMO-INDIANEN VAN CALIFORNIË. (U.S. NATIONAL MUSEUM TE
WASHINGTON).

Ongetwijfeld moet deze fantasie, welke zich verbreidt bij het noemen van patronen
ook bij de Indiaansche vrouw bestaan hebben ten opzichte van het aanduiden der
kleuren van haar vlechtwerk. Geen andere gegevens daarover zijn echter te vinden,
dan in het sobere lijstje van het werk: Pomo basket makers van J.W. Hudson (Overland
Monthly June 1893), welke schrijver beweert, dat bij de Pomo's het geel: trouw of
blijheid, het blauw: trouweloosheid, het groen: bescheidenheid, het zwart: liefde en
schoonheid, het wit: edelmoedigheid en rijkdom beteekent. Slechts onder zeker
voorbehoud zijn die naar Westersche opvattingen zweemende denkbeelden als
werkelijk Indiaansche aan te nemen. G.T. Emmons vertaalt den Indiaanschen naam
voor lichtrood door ‘red like the sky at sunset’ (zie zijn: The basketry of the Tlingit,
in Memoirs of the American museum of National history, vol. III, July, 1903). Betere
en ook meer bevredigende inlichtingen krijgt men over de symboliek der patronen.
Evenals in Nederlandsch Indië wordt ook in Amerika dikwijls voor elk onderdeel
van een teekening een afzonderlijke naam bedacht, zoo b.v. gehalveerde zalmkuit,
haaientand, boomschaduw, netmazen, hertenhoeven, hertentanden, schildpadnek,
pijlpunten, kwartelstaart, roode aarde, golven, elleboogkromming, hertendrek, ledige
spoel, vischhaak, vliegende gans, wolfsoog, bunzingneus, aardworm, waterslang,
hagedis, enz. De Amerikaansche schrijver Mr. James Teit onderscheidt bij de Salish
Indianen pijlpunt-, wortel-, vlinder-, ster-, riem-, zigzag- en vleugelmotieven,
afbeeldingen van menschen, dieren en voorwerpen, afbeeldingen zelfs van het licht,
de lucht, het water, de wolken. Volgens Livingstone Farrand (zie zijn: Basketry
designs of the Salish Indians in the Memoirs of the American museum of Natural
history, April 1900), is er zelfs een droompatroon, ‘representative or symbolic of
some object or event in a dream of the maker’. Otis Tufton Mason, een bekende,
Amerikaansche specialiteit op het gebied van de vlechtkunst, speurt nog verder in
de richting van symboliek en verhaalt in zijn: Aboriginal American basketry (Annual
report of the U.S. National museum 1904) van een bij de Yuki Indianen
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INDIAANSCHE MAND UIT ALASKA.
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TWEE MANDEN, TWEE VLIEGENDEKSELS EN EEN BEKER. TECHNIEK: DRIERICHTINGSMETHODE,
ORNAMENT: BLOEMEN, BLADEREN, SLEUTELFIGUREN ENZ., AFKOMSTIG VAN PORTUGEESCH TIMOR.

bekende legende, welke aangeeft, hoe het patroon van een z.g. zonnemand ontstaan
is.
Toen alles in de oneindige ruimte water en lucht was, en er nog volkomen duisternis
heerschte, zweefde de geest On-coyeto als een veder in het heelal (vandaar de
voorliefde der Yukis voor een veder-versiering). Telkens in aanraking komend met
de onmetelijke zeeën, deed de geest een hevige beroering in het water ontstaan, aan
de oppervlakte waarvan veel schuim kwam, dat zich tot een eiland verdikte. Nu was
er dus land, maar nog geen licht. De geest zag plots boven zich een schitterende ster,
en toen hij zich daarheen had begeven, merkte hij op, hoe boven zijn hoofd
verscheidene manden hingen als vurige lichtbronnen. Hij stal een der manden, toog
er mee naar de door hem geschapen aarde en hing het voorwerp in het verre Oosten
op. Maar toen hij terugkeerde, was de mand uit het gezicht verdwenen. Hij plaatste
haar hooger, gaf er telkens weer een tikje aan, zoodat het licht van de mand
voortdurend over de aarde kon stralen. Het vlechtwerkmotief van een mand wordt
nu nog vervaardigd naar die zonneschittering en zelfs bevindt zich in het U.S. National
museum te Washington een Indiaansche mand, welke een getrouwe copie van die
allereerste ‘sun basket’ heet te zijn. Iets dergelijks van een ongebreidelde
verbeeldingskracht van natuurvolkeren - verbeeldingskracht, die suggereert tot de
vaste overtuiging van een werkelijke gebeurtenis -, kan men b.v. aantreffen bij de
Sangireezen, bij wie bekend is, dat Beki Langi, een helderziende vrouw, het eerste
patroon gevonden heeft naar den vorm van een waringinboom, welken zij gezien
zou hebben.... in de maan!

MAND. TECHNIEK: DIAGONALE PATROONVLECHTING. ORNAMENT VAN RUITEN EN VIERKANTEN,
AFKOMSTIG VAN DE ARAUAKEN, SURINAME. RIJKS ETHNOGRAPHISCH MUSEUM, LEIDEN).
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Niet alleen is er dus gelijkheid in de legendarische afkomstaan duiding, maar ook
in de principieele wijze van verzinnebeelding en het vinden van natuur-objecten of
verschijnselen als voorbeelden, terwijl, gelijk hieronder blijken zal, een merkwaardige
analogie is op te merken in de systemen, volgens welke Indianen en Inlanders hun
patronen aanduiden. Immers, evenals bij de genoemde Salish Indianen gebeurt het
ook bij de San-
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gireesche vrouwen, dat zij haar teekeningen voor vlechtsels en weefsels ontwerpen
naar het waterglanzen of de figuren van wolkenstoeten. Wat bij de Indianen als
haaientanden wordt aangemerkt - een zigzaglijn -, heet bij de Inlanders
sprinkhaantanden. Het patroon: wolfsoog van Amerika's binnenland, staat gelijk met
het Javaansche patroon: duivenoog of eendenoog. Het Indiaansche hertenhoefmotief
is de Inlandsche paardenhoeffiguur. En duiden de vertaalde namen van de in Indië
gebruikelijke vlechtpatronen: opengaande klapperbloemen, strandend schip,
kip-ingewanden, opgeblazen kikvorsch, honderdduizend gambirnoten, verbrand
bosch, drijvende aal, watervijvers, bloemen uit één tuin, snakerijen, waterglans, zacht
regentje, vechtende kapellen, volgzame weduwe, schemerduister, garnalensprieten,
aaneengekleefde muizenkeutels, regenbogen, uitgestrooide rijstkorrels, glinsterende
schubben, stroom opzwemmende visschen, drinkende rupsen, neergestreken
vleeschvliegen, eendjes, die achter elkaar huiswaarts trekken, elkaar groetende apen,
enz. niet op eenzelfde symboliseeringsneiging bij die twee genoemde, groote
volksgroepen!? Geestig is daarom ook de voor Indische vlechtkunst toepasselijke
opmerking van Otis Tufton Mason: ‘All savage arts begin at the foot of the ladder
and end beyond the bourne of sunset’.

SIGARENKOKER. TECHNIEK: OMSLINGERINGSMETHODE. ORNAMENT: RUITEN EN DRIEHOEKEN,
AFKOMSTIG VAN SINGAPARNA (PREANGER REGENTSCHAPPEN). (MUS. VOOR LAND- EN VOLKENKUNDE,
ROTTERDAM).

Alvorens tot het analyseeren van patronen over te gaan, om te kunnen
verduidelijken, hoe ook in Indische gebieden dezelfde standaardfiguren in gebruik
zijn, als waaruit de Indiaansche vlechtmotieven samengesteld zijn, zooals Dr. Roland
B. Dixon zeer terecht in zijn: Basketry designs of the Indians of Northern California
(Bulletin of the American Museum of National history, XVII) beweert, zullen we
even den bijzonderen aard der technieken aan een nadere beschouwing onderwerpen.
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De in Amerikaansche gebieden toegepaste vlechtmethoden zijn reeds op
verschillende wijzen gegroepeerd. De beste, hoewel nog niet volledige classificatie
is gemaakt door Mason. Het geruite vlechtwerk, ontstaan door de bekende methode
van één op, één neer, noemt hij naar het daardoor ontstane effect ‘checker work’,
terwijl bij hem de reepenverspringing, waardoor men patronen verkrijgt het ‘twilled
work’ heet, dat bij de Indianen van Zuid-Amerika beter ontwikkeld is dan bij die
van Noord-Amerika. Een derde rubriek is het ‘wicker work’, waarbij inslag en
schering uit stijve materiaalsoorten bestaan. Dan is er ‘wrapped work’, wat men voor
Indië de rondbuigingsmethode zou kunnen noemen, welke toegepast wordt voor het
vervaardigen van ijl mandenwerk. Volgens deze manier omvlecht men vertikale,
wijd uit elkaar staande scheringstaven met een spiralenden inslag tot een luchtig
verband, gelijk dit b.v. voor vischfuiken en vruchtenkorven gewenscht wordt. Nu
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heeft bij de Indianen van Zuid-Arizona die rondbuigingsmethode met soepele
inslagreepen plaats, gecombineerd met een omslingering. In stede van een gewone
vlechting volgens deze manier, ziet men door hen de techniek toegepast, om den
inslag telkens om een scheringstaaf te winden, tengevolge waarvan het verband iets
solieder wordt. Hier komt reeds aan het licht, hoe de Indiaan zekere voorliefde heeft
voor de omslingeringsvlechttechniek (twined work), welke ook in Indië slechts in
bepaalde gebieden gebruikelijk is. Volgens de eenvoudige omslingering stelt men
hier een mand samen, door den wand van zoo'n voorwerp uit horizontale, op elkaar
passende scheringringen op te bouwen, en die ringen paarsgewijze met een in het
rond gaanden, buigzamen inslag te omwikkelen. Het Singaparnasche werk kan als
een voorbeeld voor deze methode dienen. Heeft die omwikkeling plaats tevens met
het telkens vervaardigen van een knoop, dan zou er van een ingewikkelde
omslingering gesproken kunnen worden, gelijk b.v. deze methode veel in
Zuid-Celebes gevolgd wordt. Een enkele variatie daarvan is bekend voor het
mandenwerk van Engano, waar de omslingering zigzagsgewijze plaats heeft.

1 INDIAANSCHE IJLE DRIERICHTINGSMETHODE (GECOMBINEERD MET OMSLINGERING).
2 INDISCHE IJLE DRIERICHTINGSMETHODE.
3 INDISCHE DICHTE DRIERICHTINGSMETHODE.

Bij de Indianen daarentegen zijn er vele afwijkingen van deze methode. Eerstens
komt op de specimina van hun vlechtkunst voor, dat de aldus te bewerken schering
niet in ringen horizontaal ligt, maar in staven vertikaal staat, terwijl de Indianen
behalve een rechte omslingering (plain twined) ook een schuine (diagonal twined)
kennen. Evenals bij de Indische omslingering worden bij toepassing van een dergelijke
techniek door de Indianen gekleurde reepen tot vorming van het patroon
tusschengevoegd.
Is echter de diagonale patronenvorming voor het twilled work in sommige Indische
gebieden superieur, de Indianen van Noord-Amerika zijn meesters in de versiering
van het volgens de diagonale omslingering vervaardigde mandenwerk, en heel zuiver
staan hun vlechtmotieven met de toegepaste techniek in verband. Hieruit zijn die
motieven als van zelf gegroeid. In lijn en ganschen opzet sluiten zij zich volkomen
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aan bij de werkmethode. Techniek en ornament harmonieeren met elkaar tot een wel
aantrekkelijk ensemble.
De neiging tot het ontwerpen van een schuinloopende teekening is niet nieuw voor
degenen, die de Oostersche versieringsdenkbeelden kent. Diagonale vlakverdeeling
komt nog in vrij sterke mate voor in het Javaansche batikwerk, wordt ook in vele
andere onderdeelen van Indische kunstnijverheid toegepast. Maar zulke meesterlijke
proeven van het werken naar dergelijke beginselen, als op sommige Indiaansche
manden, zal men op het Indische vlechtwerk van ongeveer dezelfde constructie niet
aantreffen.
Er zijn van het Indiaansche twined work nog vele complicaties: de open
omslingering (twined open work), omslingering met gekruiste schering (twined
weave, crossed warp) omslingering met een vlechtsel van drie reepen (three strand
braid and twined), de tralie-omslingering (lattice twined), dakpans
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gewijze omslingering (imbricated work), gemengde omslingering (mixed twined).
Voorts kan die omslingering plaats hebben van een enkele schering (single rod coil),
een dubbele, drievoudige schering, met boordsels (welts), met gespalkte reepen
(splints) enz. Zelfs de ijle drierichtingsmethode, welke in Indië wordt toegepast, door
reepen luchtigjes in drie richtingen te vlechten, zoodat men zeskoekige mazen
verkrijgt, wordt bij de Indianen met omslingering gecombineerd, en wat op Java met
‘wijd openstaande oogen’ of ‘koe-oogen’ wordt aangeduid, heet bij de Indianen
‘oogholten’.*) De dichte drierichtingsmethode is bij de Indianen echter niet bekend.

ONTWIKKELING VAN SLEUTELFIGUUR EN SWASTIKA UIT DE LIJN.

Genoeg, om te doen zien, hoe de Indianen de omslingering ontwikkeld hebben,
terwijl in Indië de patroonvlechting door reepenverspringing een bijzondere hoogte
heeft bereikt en slechts door het gelijksoortige vlechtsel van Zuid-Amerika bijna
geëvenaard wordt.
Juist in de patronen, of liever in de standaardfiguren, waarop het versieringsontwerp
zich gebaseerd heeft, is een treffende gelijkheid waar te nemen. De heer Dr. P.
Schellhas schrijft in het Internationales Archiv für Ethnographie, Band VIII: ‘Die
Kulturgeschichte des alten Centralamerika liegt noch im tiefen Dunkel und zu ihrer
Aufklärung sind auch die geringsten und unbedeutendsten Ueberreste oft von Werth.
Denn aus der Zusammenstellung und Vergleichung geringfügiger Einzelheiten, lassen
sich oft weitgehende Schlüsse über die Zusammengehörigkeit, den Ursprung und
die Verwandtschaft grosser ethnologischer Gebiete und Kulturformen ziehen’.
Hoe komt het nu, dat dezelfde standaardfiguren, welke we aantreffen op
oorspronkelijk-Indiaansche antiquiteiten ook voorkomen niet alleen op Indische
kunstvoortbrengselen, maar op de handwerksproeven uit vele andere, zoo ver van
elkaar gelegen gebieden, bewoond geweest of nog bewoond door primitieve volken?
De oudste aardebewoners moeten, toen zij nog in enkele stammen verdeeld waren,
bij het willen versieren hunner gebruiksvoorwerpen, zich bediend hebben van de
allereenvoudigste ornamenten: de lijn en de stippel, welke zuiver verband hielden
met de toenmalige, hoogst primitieve vervaardigingswijzen en logisch waren
voortgesproten uit een aanvankelijke vermooiingsidee. In steen, schelp en hout, de
door de natuur geleverde materialen, werd met gebruikmaking van steenen werktuigen
de lijn gekrast, de stippel gegrift.

VERDUBBELING VAN DE SLEUTELFIGUUR DOOR AANEENSCHAKELING EN TEGENSTELLING.

*) Met deze termen duidt men de groote mazen van het open vlechtsel aan.
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In den loop der tijden breidde zich dat eenvoudige, oorspronkelijke
versierings-principe uit. Van twee lijnen werd een kruis gemaakt of een haak, waaraan
men nog een derde en een vierde lijn toevoegde tot een sleutelfiguur. En de stippel
werd verwijd tot een cirkeltje. We zouden dit de eerste ontwikkelingsphase van het
ornament kunnen noemen.
De rechte lijn en de stippel vormden de twee basissen, waarop de meer
ingewikkelde figuur werd samengesteld, maar na die hierbovengenoemde, eerste
phase bleef de ontwikkeling van den cirkel, de gebogen lijn ietwat ten achter, en
werd aan de rechte lijn, als het gemakkelijkst weer te geven motief de meeste aandacht
besteed bij een versiering der voorwerpen.
De tweede phase van ornamentengroei trad in. Het reeds bekende kruis,
gecombineerd met de sleutelfiguur gaf de versiering,
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welke nu onder den naam van swastika bekend staat. De bijeenvoeging van
verschillende sleutelfiguren deed de meander ontstaan. Er werden driehoeken,
rechthoeken, ruiten, rhomben, zigzagfiguren gevormd en men verbond er al of niet
sleutelmotieven aan.
In de eerste ontwikkelingsperiode reeds had de ornamenteering een zekere
symboliek tot gevolg, symboliek, welke, verband houdend met natuurverschijnselen
en cultus, bij de verdere uitbreiding van het versieringsbeginsel duidelijker naar
voren trad. Als ornament heeft de swastika, waaraan men de grootste symbolische
beteekenis hechtte, een afzonderlijke plaats weten te verwerven. Zelfs werd het teeken
later bloot als een symbool gebruikt, zonder dat men er eenige bedoeling van
versiering aan verbond. Maar als ornament moet de swastika, die immers een
vereeniging is van een kruis met sleutelfiguren, ongeveer in hetzelfde stadium van
lijnenontwikkeling zijn ontstaan als de meander, die, wanneer we haar analyseeren,
nagenoeg hetzelfde opbouwbeginsel verduidelijkt, dezelfde gedaante bezit en naar
een gelijkvormig idee uit de standaardmotieven van lijnen en sleutels geconstrueerd
is.
Ik zal hieronder trachten dit te bewijzen, doch allereerst dient aangegeven te
worden, wat de swastika beteekent, en hiervoor kan te rade gegaan worden met het
werk van Thomas Wilson: The swastika, in het Annual Report of the Board of Regents
of the Smithsonian Institution (report of the U.S. National Museum, 1896).
Het sanskrietsche woord swastika beteekent: geluk, voorspoed, en is samengesteld
uit su = goed, en asti = welvaren, terwijl ka een affix is. Er zijn al heel wat
beteekenissen aan dit symbolisch teeken toegeschreven. Er zijn schrijvers, die het
beschouwd hebben als een embleem van Zeus, van Baal, van de zon, van den
zonnegod, van den hemel, van den hemelgod. Anderen denken, dat het de trimoerti
Brahma, Vishnu en Siwa voorstelt. Een enkele auteur zegt, dat 't het lotos-teeken is
in Egypte en Perzië, terwijl een andere er een phallische beteekenis aan hecht.

ONTWIKKELING VAN HET PATROON, WAAROP SWASTIKA'S VOORKOMEN, ZOOWEL MET DEN ‘DRAAI’
NAAR LINKS ALS NAAR RECHTS.

De swastika, in voorhistorische tijden een wijde verbreiding hebbend, wordt nu
nog in sommige landen, zoo b.v. Indië, China Japan, enz. gebruikt als een teeken
van lang leven, voorspoed, geluk, rijkdom. Reeds in het Ramayana is het bekend en
niemand minder dan professor Max Müller heeft er op gewezen, hoe in dat oude
heldendicht verhaald wordt van Barata, die een vaartuig kiest, hetwelk met de swastika
gemerkt is. Van de 65 symbooltypen van Boeddha's voetafdruk wordt aan de swastika
de voornaamste kracht toegeschreven. Burnouf verklaart de swastika als een
voorstelling van het werktuig, waarmee het heilige vuur (Agni) door wrijving
ontstond.
‘The sign of the cross itself was so simple’, zegt prof. Wilson, ‘consisting of only
two marks or pieces, intersecting each other at a right or other angle, that we may
easily suppose, it have been the result of independent invention’.
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Maar in zijn conlusies is hij daarmee eenigszins in strijd. Want hij beweert later,
dat de swastika ‘was not the result of duplicate invention or independent discovery,
that it is not an illustration of parallellism in human thought, but it was transmitted
from person to person, or passed from one country to another, either by the migration
of the people, by their contact or communication, or by the migration and transmission
of the symbol and the sign itself’.
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Moeten we nu dit laatste beschouwen als een antwoord op de te voren door den
schrijver gestelde vraag, hoe dit oud, merkwaardig en wijdverbreid teeken, een erkend
symbool van den godsdienst van het Oosten, zijn weg heeft kunnen vinden b.v. naar
de Scioto valley in Amerika!?

CROIX SWASTICALE VAN ZMIGRODSKI EN SWASTIKA MET STIPPELS.

Deze geleerde gaat van de veronderstelling uit, dat de swastika, bij duizenden
gevonden in de inscripties van de rotsachtige wanden van Boeddhistische tempelholen
in Indië, vermoedelijk haar eerste verschijnen heeft in Centraal- en Zuidoost-Azië
onder de voorgangers van Brahmanen en Boeddhisten, al voegt hij er bij, dat het niet
met zekerheid is uit te maken, of het teeken van het Oosten naar het praehistorische
Europa gebracht werd, dan wel omgekeerd, terwijl hij eerder aangeeft, hoe de swastika
èn als symbool èn als ornament reeds in bronzen tijd gebruikt werd.
We vinden meer dan in de verklaring van die afkomst bevrediging voor het ontstaan
der swastika in de geleidelijke, vroegste ontwikkeling van het lijnornament, waarvoor
we niet tot in bronzen, maar tot in steenen tijdperken en veel vroeger hebben terug
te gaan. Wanneer we dan op den voorgrond stellen, dat in die oudste tijden de
schaarsche aardebevolking nog maar weinig stammentelde, dan is het logisch, hoe
de swastika bij die enkele groepen, die allen gelijk stonden in de onbeschaafdheid
van den natuurmensch, wèl het resultaat is van de eerstbeginnende cultiveering van
een aangeboren, primair kunstgevoel, dat zich in allereerste wording baseerde op het
aangeven van lijn en stippel.

ONTWIKKELING VAN EEN PAPOEASCHE MEANDER MET ORNAMENT.

Dan is 't ook te begrijpen, hoe door de ontwikkeling van die twee uit de gedachten
geboren standaardmotieven de combinatie tot de swastika en de meander in een later
tijdperk is gegroeid, en hoe deze ontwikkelingsvormen met de daaraan verbonden,
krachtiger en duidelijker wordende symboliek, in normale gedaanten en vele variaties
zijn verbreid tegelijk met de verbreiding van het aantal volksstammen.
De Hongaarsche geleerde Zmigrodski heeft gewezen op een combinatie van een
eenvoudig, uit rechte lijnen samengesteld kruis met vier stippels in de hoeken, en
heeft deze figuur ‘croix swasticale’ genoemd, waarmee hij onbewust heeft
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verduidelijkt, dat daaruit de geschiedenis van het ontstaan der swastika uit de oudste
standaardmotieven kan worden afgeleid. Zelfs meer volledige swastikas zijn
aangetroffen, met die stippels gecombineerd, terwijl in een werk van professor
Goodyear een uit swastika en meer uitgewerkte sleutelmotieven bestaande figuur
wordt aangetroffen, die met den naam van meander wordt aangeduid.
De symboliek werd tegelijkertijd en met ongeveer dezelfde bedoelingen, dezelfde
beteekenis voor die andere ontwikkelingsfiguur, de meander, bedacht, en zoo is ook
uit die analogie van symbolen af te leiden, dat het stadium van het artistieke
menschelijke kunnen in overoude tijden zich gevormd heeft na de aanvankelijke
reproductie van de eenvoudige lijn, welke door latere geslachten in meer bevredigende
complicaties tot een begin van een zinnebeelden bevattenden stijl werd weergegeven.
Robert Philips Greg schrijft in zijn: The fret or key ornamentation in Mexico and
Peru (Archaeologie, 1883), hoe de sleutelfiguur de symbolische afbeelding is van
water. In Lord Kingsborough's Antiquities of Mexico wordt verklaard, dat de
sleutelfiguur een plant voorstelt, uit welker bladeren
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in sommige jaargetijden vocht te voorschijn komt. Op oud-Grieksche en Etruskische
vazen zijn in de teekening combinaties aan te treffen van sleutelfiguren met visschen
en dolfijnen. In China is de meander het symbool van donder, wolken of onweerregen,
en daarmee staat in verband de gunst des hemels, waardoor de regen den landbouwer
toestroomt. ‘It is easy to see’, aldus Robert Philips Greg in zijn hierboven aangehaald
werk, ‘how the key pattern or ornament both as a seperate arrangement and in
continuous combination as a border or fret, came in a country, where water and rain
were at certain times of the year of great importance’.

MAND. TECHNIEK: DIAGONAAL PATROONVLECHTING. ORNAMENT MET SLEUTELFIGUREN, AFKOMSTIG
VAN DE ARAUAKEN, SURINAME ('S RIJKS ETHNOGRAPHISCH MUSEUM, LEIDEN).

Geen wonder dus, dat in overoude tijden de sleutelfiguur bij de onbeschaafde
volken in Indië en Amerika als een den landbouwer geluk-aanbrengend symbool
gemakkelijk behouden bleef.
Professor Alois Raimund Hein, aan wien ik op kunsthistorisch gebied meer gezag
toeken dan aan den geleerde Wilson, geeft in zijn werk: Mäander, Kreuze,
Hakenkreuze und Urmotivische Wirbelornamente in Amerika aan, dat de meander
- om maar enkele voorbeelden te noemen -, voorkomt in Europa - in Griekschen en
Romeinschen tijd zelfs heel algemeen en in duizendvoudig gebruik -, in Amerika,
bij Mexicanen, Peruanen, Brazilianen, Arauaken, Pueblos, in Afrika, bij de oude
Egypters, van wie de Grieken vermoedelijk het ornament geleerd hebben, in Azië,
bij de Indiërs, Chineezen en Japanners, bij de Koreanen, Tibetanen. Siameezen en
bij de Dajaks op Borneo, in Australië, bij de Papoeas op Nieuw-Guinea, enz. En hij
stelt zich zelf dan de vraag: ‘Sollen wir es hier nicht vielmehr mit einen in
wunderbarer Weise bis ins kleinste Detail übereinstimmenden künstlerischen
Aüsserung des Völkergedankens zu thun haben, die nothwendig allerorten in die
Erscheinung treten musste, dem allgemeinen Gesetze der Causalität gehorchend?’
Ook Friedrich Hirth beweert in zijn werk: Mäander und das Triquetrum in der
Chinesischen und Japanischen Ornamentik (Verhandlungen der Berliner
Anthropologischen Gesellschaft, Sitzung 22 Juni 1889), dat de eigenlijke, Chineesche
meander-vorm bestaat uit twee, tot een hoekige S aan-een-geschakelde
sleutelmotieven, en een verzinnebeelding is van donder en wolken. ‘So bedeutet der
Mäander als Symbol des Donners und der Wolken, mit anderen Worten des Gewitters,
in erster Linie das Geschenk des Himmels, dasz dem Menschen in Gestalt
befruchtenden Regens zu Teil wird, in zweiter Linie Gunst und Gnade im
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Allgemeinen’. Voorts geeft hij aan, dat verdubbeling van de sleutelfiguur, hetzij door
symmetrische tegenoverstelling, of door aaneenschakeling de meander doet ontstaan.
Waar dus het haak- of sleutelmotief, dat gelijk hierboven aangegeven is, zich
ontwikkeld heeft uit de eenvoudige lijn, de standaard is geweest voor de meander,
kan veilig worden aangenomen, dat het ook gediend heeft voor den opbouw van de
swastika, welke
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AFRONDING VAN EEN MEANDER.

door sommigen immers het haakkruis genoemd wordt. En te meer zal men zich
houden aan de betoogde ontwikkeling van een algemeene volksgedachte, wanneer
men uit het bovenstaande de gelijkheid in de verzinnebeelding van meander en
swastika merkt, het willen uitdrukken van een hemelsche gave, van een bescherming,
begunstiging, begenadiging door onzichtbare, bovennatuurlijke machten. Gelijk
gezegd, bleef de ontwikkeling van de tot gebogen lijn geworden stippel ten achter
bij die van de rechte lijn, welke uit den aard der zaak een gemakkelijker
versieringsmateriaal opleverde. Eerst toen in deze richting reeds combinaties waren
bedacht, werd de gebogen lijn op de ontworpen figuren toegepast. Men verkreeg dus
de afronding dier figuren. Eerst de golflijn naar de zigzagstreep; de S figuur naar
den dubbelen, rechthoekigen sleutel; de concentrische cirkels naar de concentrische
vierkanten; de gebogen swastika naar het rechte haakkruis, de spiraal naar de meander,
en eindelijk het triquetrum (driebeenig wervelornament), het tetrasquetrum (vierbeenig
wervelornament), enz. Ten opzichte van spiraal en meander is Hirth juist van een
tegenovergestelde theorie. Immers, in zijn reeds aangehaald werk vestigt hij de
aandacht op een figuur, een krul, voorkomende op een antieke, bronzen urn, - ook
hij gaat dus niet verder terug, dan tot in den bronzen tijd, zoodat hier zijn praemisse
onjuist wordt -, en waarmee de draaiende, rollende beweging van den donder
gesymboliseerd wordt. De kwadratuur nu van dat teeken is volgens Hirth de
rechthoekige sleutelfiguur. Er is meer reden, om aan te nemen, dat de spiraal is
ontstaan door afronding van de meander, dan dat deze gevormd zou zijn door
kwadratuur van de spiraal. De ontwikkeling van het gemakkelijkst aan te wenden
versieringsmateriaal: de rechte lijn moet natuurlijk wel zijn voorafgegaan. Ook andere
schrijvers, zoo b.v. d'Alviella, Greg en Thomas geven de evolutie van de swastika
in omgekeerde m.i. onlogische volgorde aan, door te beweren, dat eerst het triquetrum,
daarna het tetrasquetrum en eindelijk de swastika is ontstaan, terwijl Dr. Birdwood
in zijn: Indian arts meent te moeten gelooven, dat de Boeddhistische swastika de
oorsprong is van het sleutelornament. Maar er is gelukkig nog een ander, symbolisch
motief, dat in de aangegeven ontwikkelingsschakel past en waarmee de hypothese
van hierboven kan worden verscherpt, het is n.l. de Yin- en-Yang-figuur, waarvan
professor Schlegel in zijn: The Hung League’ zegt, dat de figuur kan beteekenen:
licht en duisternis, dag en nacht, beweging en rust, mannelijk en vrouwelijk, zon en
hemel tegenover maan en aarde. En nu verklaart Dr. H. Schurtz in zijn: Zur
Ornamentik der Aino (Internationales Archiv für Ethnographie Bd IX), hoe de
dubbel-figuur Yin-en-Yang de grondvorm is, die aan de deeling van een cirkel door
een S vormige figuur voorafgegaan is, en waaruit het ontstaan van de Japansche
mitsutok (het triquetrum) gevolgd is. En hij voegt daaraan toe: ‘Danngeht sie (die
Anwendung des Mitsutoks) auf eine Anschauung zurück, die man, da sie mit so
auffallender Regelmässigkeit in allen Theilen der bewohnten Erde wiederkehrt, fast
als Allgemeingut der Menschheit bezeichnen kann’.
Van die evolutie heb ik in Wilson's werk

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 21

ONTWIKKELING VAN DEN YIN- EN YANG-FIGUUR (IN 'T MIDDEN) EN DE MITSUTOK OF HET TRIQUETRUM
(RECHTS), UIT DEN VERDEELDEN CIRKEL (LINKS).
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niets kunnen aantreffen. Enkel zegt hij: ‘There are certain forms related to the normal
swastika and greatly resembling it - meanders, ogees, the triskelion, tretrasquelion
and five and six armed spirals or volutes. These related forms have been found in
considerable numbers in America and this investigation would be incomplete if they
were omitted’.
Door de ontwikkeling van de primaire versieringsneiging, de evolutie van het
ornament, de afronding van de rechte lijn, de complicaties van figuren ontstond in
een nieuw stadium ook het meer artistieke streven om een vlak meetkundig te
verdeelen, hetzij door hulplijnen, of louter in gedachte. - Deze meetkundige verdeeling
nu groeide aan tot een bepaalden grondslag voor het decoratief. De kunstzin breidde
zich uit en vond geen voldoening meer in enkelvoudige figuren: de meest begaafden
onder het primitieve volk zochten naar middelen tot het meer ingewikkeld maken
der samenstellingen, en die wisten zij op min of meer artistieke manieren toe te
passen door parallelliseering, herhaling, aaneenschakeling, tegenoverstelling,
weergave in diagonale richting, door kruising, afronding, verspringing, verwijding,
vernauwing, uitsparing, harceering, stippeling, enz. der bijeen te voegen
standaardmotieven. Ongetwijfeld moeten ook deze systemen, welke een niet
onbelangrijk deel vormen van het ontwerpen van vlakornament, een geleidelijke
ontwikkeling hebben doorgemaakt. De symboliek, vroeger alleen voor meander en
swastika geldend, kwam ook tot uiting in andere lijnencombinatie, en werd gevormd
niet alleen naar het grootsche, bovennatuurlijke, maar naar de omringende dingen
uit de geobserveerde natuur. Maar immer werd die symboliek door rechte en gebogen
lijnen weergegeven in een patroon, dat het resultaat was van een aldus gevormd,
gegroeid kunstgevoel. De fantasie ging rijker werken, de bekwaamheid in het
ontwerpen nam toe. Bij de aan geen cultuur onderhevig geweest zijnde en geïsoleerd
gebleven volken, die nooit anders dan met lijnen gewerkt hadden, vormden het
ontwerp, de vlakverdeeling en het vinden van symbolen drie details van een decoratief
vermogen, details, welke mooi bij elkaar aanpasten. Van geslacht op geslacht ging
het als onbewust benutte
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GEDEELTE VAN EEN MAT, TECHNIEK: RECHTE PATROONVLECHNING. ORNAMENT: AFGERONDE
SLEUTELFIGUREN EN OPGEVULDE RUITEN, AFKOMSTIG VAN HALMAHEIRA. ('RIJKS ETHNOGRAPHISCH
MUSEUM, LEIDEN),
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MAND. TECHNIEK: DIAGONALE PATROONVLECHTING, ORNAMENT MET GESTYLEERDE MENSCHFIGUREN,
AFKOMSTIG VAN DE ARAUAKEN, SURINAME. ('S RIJKS ETHNOGRAPHISCH MUSEUM, LEIDEN).

versieringsbeginsel over en werd het een hereditaire knapheid in het weergeven van
beteekenisvol vlakornament. De vrije ornamentiek met zuiver decoratieve bedoeling
kon uit den aard der zaak goed samengaan met de werkelijkheids-reproductie naar
animistische idee. Mensch, dier en plant werden in een lijnenspel omgezet, dat in
zijn opbouw kunstig en mooi symbolisch was. ‘Zoo spelen de dieren plantenvormen
of deelen daarvande grootste rol’, schrijft professor Dr. A.W. Nieuwenhuis bij de
behandeling van de kunst der Bahau Dajaks, ‘maar altijd zijn zij van gedaante
veranderd, hoofdzakelijk door de fantasie van den kunstenaar, welke zelfs den
oorsprong zijner motieven in een meer gevorderd stadium dikwijls raadselachtig
maakt’.

RETICULE. TECHN.: DIAGONALE PATROONVLECHTING. ORNAMENT: DRIEHOEKEN, VIERKANTEN,
AFGERONDE SLEUTELFIGUREN. PADANGSCHE BOVENLANDEN.

Zoekt men echter dien oorsprong in de ornamentatiewijze van geometrische
vlakverdeeling en leidt men daaruit de vervorming van de details der teekening tot
mensch- of dierfiguren af, dan zijn de motieven soms duidelijker in hun ontstaan. In
zijn: Ancient arts in Chiriqui (Sixth annual report of the Bureau of Ethnology)
verduidelijkt professor Holmes, hoe de teekening van een alligator ontstaat uit de
combinaties van rechte en gebogen lijnen, sleutelfiguren en stippels, en hoe die
teekening gevarieerd, gecompliceerd of vereenvoudigd wordt voor de opvulling van
rechthoek ‘parallellogram en cirkel, of als bandornament. Ik verwijs hier nog naar
het werk van Dr. Wilhelm Hein: Die Verwendung der Menschengestalt in
Flechtwerken. Hierin worden reproducties gegeven van menschfiguren in het
vlechtwerk der Arauaken van Fransch Guyana, in West-Afrikaansche matten en in
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gevlochten hoeden der Olo-Ngadjoes van Borneo, doch in alle figuren kan de afleiding
van het motief uit de gevarieerde sleutelfiguur duidelijk worden waargenomen. ‘Das
Ornament (Menschenfigur) ist vollständig geometrisch entwickelt’, schrijft Dr.
Wilhelm Hein. En verder: ‘Alle Räume, welche drei oder fünf Einheiten lang sind
erhalten ein oder zwei kleine Füllungsquadrate, welche in Folge der Flechttechnik
die Form von Andreaskreuzen erhalten mussten, wodurch das ganze Ornament zu
einem ausschliesslichen Linienornamente wurde’. Waar nu de beschavende cultuur
haar werk deed, zooals b.v. in Europa, verdwenen het geometrische ornament en de
daarmee verband houdende verzinnebeelding, om plaats te maken voor andere
beginselen, meer nauwkeurige weergaven, sprekende verfijningen, beredeneerde
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HET INDIAANSCHE TRETRASQUETRUM OF VIERBEENIG WELVELORNAMENT.

ontwerpen, nieuw uitgedachte stijlen. De uiting van het schoonheidsgevoel moest
onder den belangrijken beschavingsinvloed geen bevrediging meer vinden in de
naiefsymbolische afbeelding van de door den kunstenaar om zich heen geziene
schepselen en dingen, waardoor dus van zelf het lijnenpatroon, gebaseerd op
meetkundige vlakverdeeling meer en meer op den achtergrond kwam. Wel zijn
Oostersche voorbeelden van versieringswijzen nog ettelijke malen toegepast en wel
is de liniaire styleering van mensch, dier en plant ook in tegenwoordigen tijd een
hier en daar gewild versierings-principe, maar met de loslating van de overoude
lijnen-behandeling ging geleidelijk ook de knapheid tot geometrische vlakvulling
verloren, de knapheid, welke als een aangeboren eigenschap bij geïsoleerde volken,
zoo b.v. bij de Dajaks, de Papoeas, de Indianen, enz. nog in volle glorie is. Op de
tegenwoordige specimina van handwerks kunst bij al dergelijke volken komt die
knapheid in de bewonderenswaardig-losse, prettige schikking van rechte en gebogen
lijnen duidelijk voor den dag, is de meetkunstige verdeeling van het versierde veld
van een verrassende ingewikkeldheid en juistheid, en geeft ook de nomenclatuur van
bestaande patronen bij vergelijking aan, hoe zij allen, als symboliseerende artisten
de beginselen van hun gemeenschappelijke voorvaderen in eenzelfde hoofdrichting,
met hier en daar slechts kleine, afwijkende variaties hebben toegepast. De kunst, om
met lijnen als versieringsmateriaal om te gaan, heeft zich juist door haar eeuwenlange
specialiseering als de eenige kunst, de eenige stijl bij dergelijke volken tot een
bepaalde hoogte ontwikkeld. De ruit- en sleutelfiguur-combinaties op de weefsels
van Bataks, Dajaks, Sangireezen, b.v. wijzen door haar overeenstemming, welke
bestaat ondanks de afzondering van ieder der genoemde volken, op een in tijdruimte
ontzaglijk verwijderde afkomst, die ongeveer dezelfde moet zijn voor de meeste der
tegenwoordige volken. Wat China en Japan aan swastika-patronen bezit, komt nog
in de nijverheidskunst op Java voor, welks bevolking hetzelfde stereotype motief
van driehoeken-aaneenschakeling kent, als de Toradja-stammen van Celebes. De
oude spiraalversieringen van Mykene en Amorgos (afgebeeld in de Illustrierte
Geschichte des Kunstgewerbes von W. Behncke, M. Dreger, O. von Falcke, enz),
die van het oude vaatwerk van Butmir (afgebeeld in: Zur Entstehung der
Spiraldekoration door A.G. Wilke Grimma, Zeitschrift für Ethnologie, 1906) en die
van de tegenwoordige Papoeas van Nieuw-Guinea zijn van ongeveer hetzelfde genre.
Grieksche meanders komen in gewijzigden lijnenloop nog voor op het vlechtwerk
van Alfoeren en Guyanasche Indianen. Die vergelijkingen ontstellen wel door hun
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oppervlakkige uiteenloopendheid en verbazen tevens door hun onmiskenbare
analogiën.

WERVEL-MOTIEF OP EEN GEVLOCHTEN SCHAAL VAN DE PIMO INDIANEN VAN ARIZONA. (U.S. NATIONAL
MUS., WASHINGTON).

Geen der overgebleven volksstammen toont in de uitingen van decoratieve kunst
zulk een ontwikkeling van het triquetrum, het tetrasquetrum en andere draaimotieven
als juist de Noord-Amerikaansche Indianen, wat vooral bij hun vlechtwerk duidelijk
voor den
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SCHAAL. TECHNIEK: OMSLINGERING, ORNAMENT: SLEUTELFIGUREN, AFKOMSTIG VAN DE PIMA INDIANEN
IN ARIZONA. ('S RIJKS ETHNOGRAPHISCH MUSEUM, LEIDEN).

dag komt. Deze draai-ornamenten, volgens Frank H. Cushing (vide zijn: A study of
Pueblo pottery as illustrative of Zuni culture, Bureau of Ethnology IV, 1886) de
symbolische weergaven der figuren, die een wervelwindhoos in los zand teekent,
kan ik in verband met het bovenstaande slechts denken als te zijn ontstaan uit de
afronding van haakkruis- of swastika-figuren, wat ook de meening is van Alois
Raimund Hein (Mäander, Kreuze, Hakenkreuze und Urmotivische Wirbelornameten
in Amerika,) en van Dr. Heinrich Schliemann (Mykenae). Ook bij die later afgeronde,
oorspronkelijk recht van lijn geweest zijnde, Amerikaansche motieven treft men de
naief-symbolische afbeelding van mensch, dier en plant aan volgens ongeveer
hetzelfde idee, als waarmee nog de Dajaks hun patronen ontwerpen. ‘Der Mehrzahl
nach sind es Ornamentsymbole, welche auf einen ausgebildeten Sonnencult
zurückgehen. In vielen erblickt man eiene Centralsonne, umgeben von Sonnenzirkeln,
welche die Jahreszeiten vorstellen, ihrerseits wieder umringt von Punkten oder
Kreisringen, welche ein vollständiges Kalendarium abgeben. Solcher Gestalt bilden
dieselben ein Anologon zu den bekannten mexikanischen Sonnenzirkeln, welche
dieselbe Anordnung zeigen’. (Uit het hierboven reeds genoemde werk van Alois
Raimund Hein). Eén auteur is er - A.G. Wilke Grimma (in: Zur Entstehung der
Spiral-dekoration, Zeitschrift für Ethnologie, 1906) -, die, na verklaard te hebben,
dat de concentrische ringen reeds in de 3e eeuw in Europa bekend waren, voor het
ontstaan van de spiraalornamenten de wel vernuftige verschuivingstheorie heeft
uitgevonden. Maar de verschuiving, welke door series teekeningen wordt verduidelijkt,
is te beredeneerd-uitgedacht, dan dat we die als een versieringsbeginsel bij een
primitief natuurvolk kunnen beschouwen, en de genoemde auteur heeft met enkele
andere schrijvers gemeen, dat zij in de behandeling van oude kunsthistorie wel het
allereenvoudigste voorbijzien, en gaan zoeken naar oplossingen, die, hoe vernuftig
ook voorgesteld, langs heele omwegen hetzelfde resultaat geven van een heel
eenvoudige, meer aannemelijke evolutie. Er zijn ook schijvers geweest, die een
diepzinnig onderscheid gemaakt hebben tusschen de swastika of het haakkruis met
den draai naar links en de swastika met den draai rechts. In de perioden van
geleidelijke ontwikkeling der decoratieve volkskunst is op die omstandigheid geen
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acht geslagen, en het beste bewijs daarvan is, dat op oude en moderne voorwerpen,
die beide vormen naast en bij elkaar voorkomen. Opzettelijk heb ik hierboven het
woord ‘draai’ geschreven, omdat het tijd wordt, aan te duiden, hoe in de
ontwikkelingsphasen door de vorming van een kruis uit twee rechte lijnen en - in het
volgende stadium - door toevoeging van sleutel-lijnen aan dat kruis, als toevallig,
buiten den opzet van den versierder, een richting in het rond wordt weergegeven. Al
is de swastika niet met die speciale bedoeling ontworpen, de uit de lijnencombinatie
ontstane ‘draai’ moet een gewichtige factor geweest zijn voor het intreden van de
nieuwe ontwikkelingsphase, waarbij de cirkelfiguur
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weer op den voorgrond komt. Ik waag het, hier aan te nemen, dat de boven reeds
besproken afronding van rechte lijnen het eerst is toegepast op de swastika, die juist
door haar bijzondere constructie het idee van rondgang, draaiing, cirkeling, werveling
als van zelf aangaf, en waaruit dus het tetrasquetrum is ontstaan.

INDIAANSCH MENSCHENFIGUUR.

Ik heb vermeld, hoe het oude lijnenornament in het algemeen en de swastika in
het bijzonder niet meer bekend is in beschaafde landen als Europa. ‘Thus it appears,
that the use of the swastika in modern times is confined principally to Oriental and
Scandinavian countries, countries, which hold close relations to antiquity; that in
Western Europe, where in ancient times the swastika was most frequent, it has, during
the last one or two thousand years, become extinct. And this in the countries, which
have led the world in culture’.*) (The swastika by Thomas Wilson; Annual report of
the Board of Regents of the Smitsonian Institution, report of the U.S. National
Museum, 1894). Hieraan kan ik toevoegen, dat de bevolking der Skandinavische
landen wel dezelfde oeroude ontwikkeling van het lijnornament, gelijk die hierboven
geschetst is, heeft meegemaakt, maar niet in alle details. Immers, dezelfde combinaties
van driehoeken, ruiten, rhomben, zooals we nu zien in de Oostersche ornamentiek,
treffen we in iets mindere ingewikkeldheid aan b.v. op de proeven van Skandinavische
weefkunst,†) zoodat uit het gebrek aan golflijnen, spiraalornamenten, triquetrum en
tetrasquetrum kan worden afgeleid, dat het overgangsstadium van de decoratieve
afronding het Skandinavische gebied niet bereikt, althans daarin geen overwegenden
invloed uitgeoefend heeft. Hetzelfde kan gezegd worden van Zuid-Oost-Europa,
Servië, Roemenië, Boelgarije, waar de geometrische verdeeling van een te versieren
veld als ornamentleer nog maar enkel in de fragmenten van rechte-lijn-combinaties
is blijven bestaan. De phase van de afronding der rechte-lijn-figuren in haar allereerste
ontstaan wordt door de primitieve, z.g. ‘Schnurwellenverzierung’ van oud Poolsch
vaatwerk uit neolithischen tijd verduidelijkt als een ook in dat gebied van invloed
geweest zijnde ontwikkeling. Zelfs was daar de combinatie met de stippels nog in
zwang, immers Erasmus van Majewski deelt in het Zeitschrift für Ethnologie, 1906
over het oud-Poolsche, ceramische snoerornament mede: ‘An zahlreichen
Bruchstücken jedoch fand ich dasselbe in Verbindung mit einer vermittelst eines
Stempels vertieften Kreis-, Punkt- und Stichverzierung’. In hetzelfde tijdschrift
*) Waring zegt in zijn werk: Ceramic art in remote ages, dat het swastika-teeken in Skandinavië
ook wel de hamer van Thor genoemd wordt.
†) Dr. Hans Hildebrand heeft in zijn boek over Skandinavische kunsten South Kensington
Handbook) beweerd, dat ‘there once existed during a period of some length a continued
intercourse between Mahomedan Asia and Scandinavia.’
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verhaalt A. Schliz van een vondst in Zuidwest-Duitschland in de steenperiode en
geeft afbeeldingen van opgegraven potten daarbij, waarop snoer, zigzag, punt en lijn
tot een gecombineerd ornament te zien zijn.
Ook de Hindoes, die volgens sommige schrijvers de swastika hebben uitgevonden,
hebben de lijnenversiering gedeeltelijk laten

1. TIMOREESCHE HAGEDIS.
2. PERUAANSCHE VOGEL.
3. BORNEOSCHE MENSCHFIGUUR.
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varen. Van de heele wijdverbreide, een tijd van eeuwen vorderende ontwikkeling
van kunstgevoel en kunsttoepassing zijn bij dat volk de symboliek en de
vlakverdeeling overgebleven, welke in het weergeven van meer ingewikkelde bloem-,
blad- en rankmotieven te pas komen. Deze gewijzigde richting in een bepaalde
evolutie is ook waar te nemen bij de Javanen, met dit verschil echter, dat ondanks
allerlei invloeden toch wat meer van de versiering met rechte lijnen is overgebleven.

SCHAAL. TECHNIEK: DIAGONALE PATROONSVLECHTING; ORNAMENT: GESTILEERDE MENSCHFIGUREN.
VERMOEDELIJK AFKOMSTIG UIT GUYANA. ('S RIJKS ETHN. MUSEUM, LEIDEN).

Bijna volkomen is de analogie der wijzen, waarop voor Amerikaansch en Indisch
vlechtwerk de mensch- en dierfiguren naar geometrischen grondslag worden
ontworpen. In de teekening van den mensch met opgeheven handen, gelijk die figuur
voorkomt op Indiaansche en Indische manden is bijna geen verschil waar te nemen;
de hagedisfiguur wordt naar hetzelfde systeem geconstrueerd: een kleine ruit met
oogjes als kop, een groote ruit als lichaam en gevarieerde sleutelmotieven als staart
en pooten.
In verband met het bovenstaande acht ik dan ook minder juist, wat de heer Jhr.
L.C. van Panhuys in zijn: Proeve eener verklaring van de ornamentiek van de Indianen
in Guyana (Internationales Archiv für Ethnographie Band XI) beweert, n.l. dat het
kruis ontstaan is door styleering van de menschelijke gestalte, en het geometrische
ornament door het nabootsen en styleeren van voorwerpen.
Zelfs het omgekeerde is eigenlijk niet volkomen waar. De enkelvoudige lijn en
de stippel als de allereerste ornamenteeringsmaterialen, hebben in hun ontwikkeling
het meer gecompliceerde lijnenmotief en ten slotte de bekwaamheid tot het ontwerpen
van het logisch daaruit voortspruitende meetkunstige ornament en tot vlakverdeeling
doen ontstaan, en naar die basis werden en worden de mensch- en dierfiguren
gestyleerd. Juister acht ik daarom de opvatting van professor Dr M. Joest, die in zijn:
Ethnographisches und Verwandtes aus Guyana (Supplement zu Band V Internationales
Archiv für Ethnographie) het een en ander over de Guyanasche vlecht motieven
geschreven heeft. Hij gelooft niet, dat de Indiaansche vrouw de bepaalde bedoeling
gehad heeft, een menschelijke figuur, of iets, wat op een mensch lijkt, op haar
vlechtwerk af te beelden, maar wèl, dat zij tengevolge van haar ervaring en haar
kennis, om door het laten verspringen van reepen, door de toepassing van een
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gevarieerden vlechtslag patronen te verkrijgen, eens op het idee kwam, de kleine
vierkanten van die patronen zoo te groepeeren, dat de teekening min of meer een
menschelijke gestalte weergeeft.*)
Op overtuigende wijze toont bovendien Dr. Theodor Koch Grünberg in woord en
beeld aan (Zwei Jahre unter den Indianern, IIe Band), hoe figuren van menschen en

*) Zie ook het werk: Bijdrage tot de Ethnographie der Surinaamsche Indianen (Supplement
Internationales Archiv für Ethnographie Band XVIII) door C.H. de Goeje, die aan de hand
van Dr. Max Schmidt (Ableitung Südamerikanischer Geflechtsmuster aus der Technik des
Flechtens, Zeitschrift für Ethnologie, 1904) de meening van den heer van Panhuijs op een
dergelijke wijze bestrijdt.
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dieren bij dat volk ontstaan zijn uit de samenvoegingen van enkelvoudige lijnen,
haken, kruizen, driehoeken, veelhoeken. ‘An einigen Zeichnungen’, schrijft hij, ‘kann
man erkennen, wie während des Malens die Phantasie des Indianers Seitensprünge
macht, so dasz aus demselben Motiv durch Hinzufügen einzelner, charakteristischer
Teile die verschiedensten Figuren entstehen können’. De sierkracht der motieven
van het vlechtwerk der Indianen is zoodanig, dat er van den kunstzin van dit volk
veel profijt te trekken zou zijn in hun belang, ware het niet, dat het vlechten als
volksbestaansmiddel of als huisvlijt in Amerika's binnenland door allerlei invloeden
over het algemeen jammerlijk op den achtergrond geraakt is. Het genoemde
nijverheidsonderdeel verkeert in Nederlandsch-Indië gelukkig in veel betere conditie.
Toegepast op huisraad, kleeding, woningsmuk en luxe-voorwerpen geeft het nog tal
van fraaie specimina, terwijl in Amerika waardevolle proeven van oorspronkelijke
vlechtkunst slechts als zeldzaamheden in ethnografische musea teruggevonden kunnen
worden.

MAND. TECHN.: OMSLINGERING. ORN.: MENSCHENFIGUREN. AFKOMSTIG VAN DE POMO INDIANEN IN
CALIFORNIË. ('S RIJKS ETHNOGRAPHISCH MUSEUM. LEIDEN).
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De vliegende man
door Karel van de Woestijne.
2. De vlieg-man zingt:
Kilt', die, waar 'k blij rijs, me bekeilt met pijlen,
boort van doods-kou 't lijf en het leeren kolder
dóor, en bijt nijdsch lippen en wangen, bijt nijdsch
't vleesch van m'n tanden;
lijk-kilt': 'k vrees geen kilt. In m'n oogen moge
priem aan priem 't fel ijs me den blik beketsen,
moe ter vuist 't lui bloed me beknellen: 'k blijve
blijde de reis gaan.
Want ik weet: geen kilt welke 't hart en warrem',
geen doods-kou wier neep tot verweer en nope,
noch een schroei-aêm ijzig ter lippen, die geen
zoen van een god zij....

3. Een dichter zegt:
'k Zal u beminnen, o God,
en bezingen uit 't diepst van een armoe,
welke de kelk werd waar
'k uwe genade aan drink;
'k zal u de schamele tocht
van de pijnlike voeten vereeren,
waar ik, gelatene, ga,
lovend de baan die ge schreeft.
Want waar 'k stof me besef
en terug tot het stof moet keeren,
wetende en willende, buig 'k,
lovend uw godlijken wil....
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- Doch, thans sta ik, en zie,
't gezichte gekeerd in den hemel,
ganschlik 't gezichte verklaard,
licht van uw dalende licht,
- daar 'k aan zuigende wolken
de zwartende vlerken van menschen
klimmende zie, en verkleind
naar ze vergrootende zijn
ú in 't gelaat, mijn God,
(en een mensch-aêm nadert een Gods-aêm),
- waar 'k, mijn God, u gedenk,
denkend aan de eigenen groei;
denkend dat de eigene kracht
u genaakt in een hoogere zate,
eindlike haven en rust
voor ons dolende schuit:
zou 'k niet zingen, o God,
en u minnen met blijdere minne;
zou geen dank als een roos
rijzen uit slijkigen boôm;
dank dat ge gaaft dees kracht,
dat ge gaaft de gedegen gedachte,
gaaft het beleid en den moed,
dichter ons brengend tot u,
zóo, dat ik loven u mag,
zwaar nóg staand in uw aarde,
maar rijs-machtig gelijk
't woord dat Het Woord benedijd.

II. Het Dalen
1.
Valt uit de kolken van 't licht,
uit den laaiënden baaierd der wolken,
daar geen arend? En hangt,
hoog aan de diepte der lucht,
geen roof-vogel, die tuurt
en die peilt van z'n azende blikken
door het gerafelde zwerk,
wáar moog' dalen zijn vlucht?
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Zoeken van honger zijn blikken
de plaats waar peistren gevalle;
waar zwaar bloed aan z'n tong
warreme laving gewordt?....
- Neen geen vogel en is 't,
geen arend of andere vogel,
die 't óm-lichtende zwerk
boort van z'n zwarte gedaant;
honger en is het, en dorsten en is het,
die 't ronkende naedren
melden, en toren en is 't
welke uit de wolleken grolt.
't Is, rijk-vliegend, een Man.
En hij daalt. En z'n vlerken, bij 't dalen,
dragen der dalende zon
't rozig gelaat weêr-kaatst.
Hangende, drijft hij. Hij wacht.
En z'n wachten is domlend. Zoo gonzen
brons-groen draaiend in 't licht
vliegen bij middag-uur.
Wachtende wijlt hij een stonde....
Tot plots uit een dieperen adem
't domlen vergramt. Het gevaart
slenkt.... En een stuwen begint
zijlings. Recht in het hart
van den wind gaat duwen de reize;
schrijven gaat in het ruim,
zichtbaar lijnend, het tuig.
Cirkelen teeknen het trechterend naedren.
De ronk is een zwerrem,
naedrend, verwijderend, - naêr,
vér weêr kringende biên.
Nijdiger, nijdiger; ó
dees nijdige naedring.... - Nu glanzen
gouden de vlerken niet meer:
lager dan 't zon-licht staat
't varende tuig. Maar plots.
komt gloeiend 't gelaat van den vaarder
laaiend in 't licht. Weêr staakt,
wetend zijn heerlijken stand,
dalen en vaart hij: Hij rust.
En de zonne is een gloed en een rust... Dan
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ronkt weêr de aêm, en die zweeg,
wáar de man en de zon
scheidden in laatste bezoek.
En nu nadert de laatste, de zwarte
daling. Strijkende valt
- zwaluw ten woud - het tuig,
grauw plots, grauw aan den rusch,
die verzwart in den avond, en ruischloos
't moeilijke willen alleen
biedt nog de kilte des nachts....

2.
Zie, hij is rijzend de moeilijke
schuite uit. Z'n handen, die beven,
slaan weêrszijds in de lucht;
ijlings snelt men hem toe.
Tillende arremen rechten den held
op z'n beenen, die zwichten.
Lomp hangt 't lichaam. Hij rilt.
Grijnzend wringt hem de mond.
Breed is het koopren gelaat
in den duisteren hellem, en zwijgend.
Starend de oogen die blind
staan, en verbijsterd. De neus
trilt en vertrekt. En een duizel
aan 't voorhoofd walmt en verduistert
't vreemde gezicht, dat verdoofd
dompelen kwam uit de hoogt....
Angst is in 't hart der menschen:
is dood hij der menschen, geslagen
godlijker schrik? Maar neen:
schuddende recht hij den kop;
doet drie treden aan schragende armen.
Dan, hevig en blijde,
niest hij, en, schaterend, lacht:
lachende gaat hij voorbij
aller gelaat dat, juichend op-eens,
gebroken den toover
voelt, die den man aan 't geheim
bond van de oneindelijkheid.
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3. De vlieg-man denkt:
'k Zag de zon: geen licht dat m'n blik verwekke.
'k Beet de zon: geen bete die still' m'n honger.
'k Mat de zon: welke einder die 't oog bevredig'?....
Arme geslaagne!....
- Want geen zege is vroed in het ledig harte
waar geen vréde ontwaakt uit het worstlen; geene
vreugde is schoon waar 't hoofd, na gewonnen ruste,
ijl is, en vragend....
Vragen!.... 'k Voer, rouw-dragend, het tuig in 't duister
waar het hóort.... Zag 'k God in het teistrend aanzicht?
'k Weet het niet.... Zwaar zucht in mijn hart de kranke en
hankre begeerte....

4. Een dichter zegt:
Ben ik genezen, o God;
is het kleed van de warmende wanen
eindlik gescheurd, dat m'n mond
bitter, en rillend mijn leên
zijn? Was gulzig de lip,
was pralend de romp me, dat dronk en
kolder me laten koud
't lichaam, en schrapend de keel?....
- Duurzaam leeren! de vlucht
blijft ijdel den dwaas die de sporen,
laag maar zeker, der aard
voor 't onbekende versmaadt;
welke verlaat wat hem hoedt
en die slaakt wat hem bindt, om in 't ijle
't vreesloos wagen te slaan
zonder het zékere heil....
- Ben ik genezen, o God?
o Behoedt me van verdere wanen;
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laat, dat ik wone in het huis,
veilig en zonder begeert,
dezes, die vrede geniet
in het rustig verloop van de tijden;
wien de onbekende drank
de eêlste genieting en is;
welke het venster en opent
op peilloos-diepe verschieten,
maar het betrouwen ontvangt
eener geduldige ziel.
- Laat me genezen, o God,
en gedoog dat ik worde'lijk deze....
Doch, waar schijnend een wond
bloedt in mijn binnenst, o God;
waar 'k mag dragen de steek
die me sloeg de speer der ontgoochling:
laat, dat ze bloede, m'n God;
laat dat ze nimmer en sluit'....

III. Thrènos om den jongen gevallene.
Blijde nacht, die me waakt in m'n kamer,
mag ik niet treuren dan?....
- Sterren zijn duizelig duizend en duizend;
smachtelijk-geurend zijn de aarde en de kruiden.
En waar de lampe me trekt en heur licht naar mijn wakenden angst,
roept me úw duister, o Nacht, dat blijde is en troostend.
Mag ik niet treuren dan?....
- Recht zijn de wanden en naakt, bleek van het licht en de stilte
hier om me heen.
Wachtend en stom liggen de ijdele boeken,
wit het papier.
- En, waar de lampe me trekt, gloeiend heur licht als m'n angst,
gloeiend heur licht als mijn laaiende harte,
zingend heur vlam lijkt mijn harte zingt,
en ik den zang wou teeknen aan 't witte papier:
roept ge mij, Nacht; roept ge mij, blijde, smachtende Nacht;
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roept ge mij....
En er zijn tallooze vlamkens aan de aarde;
en geen hemel was schoon als den hemel, van nacht....
En aan 't venster waar 'k sta
- o verlatene, stroef-droeve kamer, voel 'k in de luwte der koelende lucht,
voel 'k in 't lauw aaien van haast-benauwende geuren,
- aedmen, o aedmen, mijn God! bleek mijn gelaat, o Nacht, van uw jonge en nijpende bleekheid,
en bleek van mijn grauw-bleeken kommer....
- 'k Heb hem zien vallen.
Als een meeuw uit een storm-zwerk is hij gevallen.
Hare vlerk heeft de storm gebroken,
en ruggelings, de één vleugel nog klappend, slap-hangend dë andre,
draait ze, kort cirklend, de zee toe.
Zóó heb 'k hem zien vallen;
Zóó is hij gevallen ten rugge.
En er was geen bloed, dan ten hoek van zijn mond, in een beekje.
Open was toen zijn mond, als een donker viooltje;
en als klare viooltjes open zijne oogen.
En waar hij blauw al was om zijn bleeken neus,
was ongeschonden-rijk de bleekheid zijns voorhoofds.
Zóó is hij gevallen,
zijne armen open op 't kruis der vlerken,
en aan zijn armen de handen die smeekten als handen van beedlaars;
en gewrongen zijn lijf in het kreukige wambuis;
en plomp als lood zijne schoenen.
Zei toen een vrouw: Doe toch zijn hoed af’.
Zijne haren waren blinkend en glad van zijn zweet.
Onder het kille zweet was warm nog de kruin hem.
En toen men hem wilde tillen omhoog,
toen viel zijn hoofd als een vrucht op zijn borst....
- Mag ik niet treuren?....
- IJl en stil is de kamer waar ik wilde, waar 'k wilde....
- Och, hoe schóon is de levende nacht mij!....
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In retraite
door Jurriaan Zoetmulder.
XI.
De pastoor, wat langzaam en talmend, op-te-houden door elke kleinigheid, was
eindelijk gereed gekomen met 't beetje toilet, dat hij te maken had.
Hij had z'n Zondagsche toog aangetrokken, 'n schoone boord en manchetten
aangedaan. Want och, de notaris zag dat nou eenmaal graag, dat je op 'n soireetje bij
hem, al was 't dan ook kalm-huiselijk, zoo half in 't pontificaal verscheen. Anders,
hij liep maar liever in z'n alledaagsche plunje, die je zoo lekker om je lijf gegroeid
zat en waarin je niet bang hoefde te zijn voor 'n vlekkie.... 'n Vlekkie meer of minder....
Martha had 't al opgegeven.... Je kan bij u wel aan de gang blijven met nafta en
vlekkenzeep, had ze ten slotte geklaagd.... Ja, op zwart zie je alles.... Nou 'n avondje....
eigenlijk ter eere van Jaap, omdat 't portret af was en goed.... aardige attentie van
Van Suylecom, 'n zonderling mengsel van goed en kwaad was die man.... En Jaap
verdiende 't, 't was uitstekend geworden voor zoover hij, als leek, daar over oordeelen
kon, 'n levendig en sprekend portret.... 't Was wel heel pleizierig, dat 't zoo goed
geslaagd was, dat ze zoo tevreden waren.... Blij was-t-ie voor Jaap.... 'n Beste vent,
'n goeie kerel.... Hoe dat nou zat met dat freuletje, met die Louise? Hij hoopte zoo,
dat-ie zich vergiste, dat-ie 't verkeerd inzag, want lieve-deugd, dat werd immers
niks.... Jaap had 'm er nooit iets van gezegd en hij zou wel oppassen er over te
beginnen, maar hij had al lang begrepen, dat-ie verliefd was.... Had hij moeten
waarschuwen? Maar och, ze gelooven toch niet, dat 't vuur schroeit voor ze zich
gebrand hebben.... En Jaap schreef 't meisje deugden toe, die ze heusch niet bezat,
niet in die mate ten minste.... Of misschien ook wel, maar ze zat te vast aan conventie,
hield te veel van weelde. Ze was niet van 't hout, waaruit je menschen snijdt, die
offers weten te brengen. Lief en best zoolang als 't leven lief en best is, maar voor 'n
daad, 'n wezenlijke, grootsche daad schrikte ze terug.... Breng dat nu zoo'n jonge
idealist maar 'ns aan z'n verstand.... Maar misschien ook zag hij - de pastoor - 't te
ernstig in, was 't 'n oppervlakkige affectie, heel begrijpelijk en verontschuldigbaar....
Nu, statig als daalde hij de kansel-treden af, de rechter, vrouwelijk-blanke hand
steunend aan de leuning, kwam hij de trap af met nijdig gekraak van z'n keurig
gepoetste, breed-neuzige pastoors-schoenen. En toen hij, gaande naar de voordeur,
de keuken passeerde, moest-ie de ouwe Da nog even waarschuwen, dat-ie dan maar
ging.
In 't voortuintje stonden de neven te wachten. De schilder, heerig wijd-beens, z'n
colbertje strakkend in de lenden door 't duwen van z'n handen in de zij-zakken, z'n
donkeren kop geheven naar de gouden avondlucht, floot zachtkens 'n Fransch liedje
en David telde met 'n moeizaam getuur van z'n bijziende oogen de abricozen, die als
oranje sierballetjes hun kleurig kleurtje deden gloeien tegen het blaren-donker van
den leiboom, breed zich vertakkend aan den kerk-muur.
‘Nou’, zei hij, na 'n poosje, ‘d'r zijn er genoeg. Heeroom kon ons wel wat abricozen
thuis sturen. 'n Lekkere vrucht, wat?’
‘Ja, op brandewijn’, vond Jaap onverschillig, maar of hij plots uit 'n gemijmer was
opgeschrikt, kregelde hij ongeduldig: ‘Wat drommel, treuzelde de pastoor zoo lang.
'n Saletjonker is nog gauwer klaar met z'n toilet.’.
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‘Zooals de jonge Van Suylecom bij voorbeeld’, spotlachte David met opzet, maar
de schilder ging er niet op in, haalde nauwelijks merkbaar de schouders op.
O, hij begreep de bedoeling van David best. Die wilde nu de rollen omkeeren en,
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zooals hij vroeger geplaagd werd met de dorpscoquette, probeerde hij thans terug te
plagen met Louise. Of ze iets van de situatie begrepen in de pastorie? 't Moest wel,
want waarachtig, hij kon 't niet helpen, dat z'n stemming zoo prikkelbaar was
geworden den laatsten tijd. Dat leven tusschen hoop en vrees, dien twijfel, hij verdroeg
't niet langer. God, wanneer zou de gelegenheid komen om zich vrij uit te spreken?
't Leek wel of Louise opzettelijk vermeed met hem samen alleen te zijn.... en eigenlijk,
was dat niet 'n uiting van fijn gevoel, van begrijpelijken schroom? Maar toch, er
moest 'n eind aan komen. Hij verlangde te weten. Want hoe kon de twijfel hem
martelen, hoe weinig begreep hij vaak Louise's houding. Hoe koel kon ze zijn,
kwetsend soms en dan in-eens weer hartelijk of ze berouw had. En dat verteederde
hem zoo, deed hem voelen hoe innig, innig hij van haar hield. Begreep zij zich zelf
wel, wist zij wel wat ze wilde, pijnde zij zich zelf niet door innerlijken strijd? Alsof
ze die ooit alleen uit zou kunnen vechten! Waarom konden ze elkander ook nooit 'ns
alleen spreken? Ze leken wel bewaakt, zij door juffrouw Jansen, hij door David....
Dat mensch, die juffrouw-van-gezelschap met haar poes-lievigheid ook na die scène
in 't eenzame huis - onbegrijpelijk haast - hij vertrouwde haar voor geen cent. Hendriks
had hem trouwens ook al gewaarschuwd. 'n Intrigante was ze.... En David, die
waarachtig 'n wit voetje had gekregen bij den pastoor, hoe spitste die zich op
leedvermaak. 'n Paar malen was de litterator hem zoo waar komen overvallen in 't
werkschuurtje met 'n klets-boodschapje.... Gelukkig had hij er Louise nooit
getroffen.... of ongelukkig eigenlijk, want Louise kwam nooit meer, had als uitvlucht
gezegd, dat ze de triptiek niet zien wilde voor die zoo goed als af was. Nee, ze
mochten gissen in de pastorie, achter z'n rug over hem praten, over hem en Louise,
iets stellig weten konden ze niet. Maar er waren oogenblikken, dat zwijgen hem
moeilijk was, dat hij graag z'n ouden oom al z'n leed had opgebiecht. Was de pastoor
niet aan ervaring rijk, zou hij geen raad weten, hem willen helpen voor zoover hij
kon? Doch ook, zou de priester, die nooit liefde voor 'n vrouw had mogen koesteren,
zou hij wel iets begrijpen van zijn liefde voor Louise..? En zoo had Jaap eigenlijk
altijd de moed ontbroken om te spreken, vreezend 'n vaderlijk, ernstig vermaan voor
troost en raad.... Nu dit soiréetje.... wel goed bedoeld, 'n vriendelijke attentie zelfs
van den notaris.. maar naar z'n hart gesproken, hij gaf die heele lief-doenerij cadeau.
Z'n kop stond er niet naar en dan.... natuurlijk zou de jonge Van Suylecom er ook
zijn.... Louise had gevraagd of hij wat muziek mee wilde brengen, of hij wat zingen
wou.... Zeker zou hij zingen.... vooral als die botterik er was.... ja òmdàt hij er was....
En bijna monter zich omdraaiend naar David zei hij:
‘Nou, beste jongen, nou moet je vanavond je beste beentje 'ns voor zetten. Ik maak
me sterk, dat je juffrouw Jansen inpalmt; je ziet er weer allemachtig verleidelijk uit’.
Maar David antwoordde schamper: ‘Bemoei jij je maar met je eigen’, en voor dat
er meer hatelijkheden konden volgen, klakte de pastorie deur open en kwam de
pastoor het bordesje afgedaald.
Gedrieën stapten ze toen 't hek uit.
‘Als we 'ns binnen door gingen’, stelde de geestelijke voor, ‘dat bekort nog 'n heel
stuk’ en ze sloegen 't smalle landweggetje in, dat door de weien met 'n zwaai op het
buiten van den notaris aanliep.
‘'n Goddelijke avond’.
De pastoor rechtte zich, diep inademend de koelende, zuivere lucht. 'n Blije, wijde
luchtigheid hing uit over alles, 'n leniging, die gedaald kwam na den hitte-brand van
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den middag. De zon, al laag gezakt, was in 't Westen schitterend maar onbrandend,
leek 'n gouden diskos, die naderde snel de aarde en drong zich dieper en dieper in
den verpaarsenden einder.
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‘Wat 'n weertje, wat 'n weertje’, liep de pastoor te genieten, ‘haast al te mooi en alle
dag maar eender’. De boeren troffen 't bizonder.... 't Beloofde 'n best jaartje.. Kijk
nou, wat die muggen dansten, hè.... 't was 'n gezoem en 'n gezweef of ze schik hadden
in d'r leven.... Wat was de schepping toch 'n wonder.... En 't luchtje ging er weer zoo
kostelijk bij staan.... Morgen had je weer 't prachtigste weer van de wereld.... En daar
kwam waarachtig de maan al op....
Als 'n kind verheugd, liep hij voor zich zelf te praten, stoer tusschen de beide
neven, die zwijgend bleven, met eigen gedachten bezig.
Ver voor hen ging 'n paartje, hand-in-hand. Die twee jonge menschen liepen zoo
zoetjes of ze weg waren in zalig toekomstgedroom.
Gelukkige menschen, dacht de schilder. Maar in de nadering herkenden zij in 't
meisje 't nichtje van Hakman.
‘Hé’, fluister-sprak Jaap, ‘de dorps-coquette’, en onwillekeurig moest hij David
aankijken, zag 'n pijnlijken trek even-zenuwachtig snel diens gezicht verwringen.
‘Ja’, zei de pastoor, ‘met de jongen van Bos, als ik 't wel heb. God geve, dat 't 'ns
lukt voor 't meiske. Ze zou goed bezorgd zijn’. En hij hield z'n stap wat in om 't
paartje niet voorbij te moeten loopen.
Na 'n tijdje vroeg de schilder:
‘Wat ben je stil, David?’
‘Hij bewaart al z'n kruit voor straks’, lachte de oom, onbevangen.
De burgemeester met z'n vrouw en de dokter waren er al. Hun drukke praatstemmen
klonken den pastoor en de neven tegemoet, toen ze nog in den voortuin gingen. En
hun komen in den kring gaf 'n onpleizierige opschudding van begroeten en voorstellen
- in den vorm, met gewichtig gebuig - en van bijschuiven van stoelen en toen ze
gezeten waren, leek in den beginne, de stemming wat gedrukt, wat pijnlijk stil.
‘Ja, ja, hooge gasten laten zich wachten’, had de burgemeester met z'n pieperig
keelgeluid al gegrappigd. ‘U komt altijd laat, nietwaar, pastoor?’
‘Deftig’, zei deze en men lachte witjes.
Ze zaten achter het huis op 't terras, rond de tafel met 't rood-en-wit befiguurde
katoenen kleedje. Beneden in den tuin kon 't misschien wat vochtig wezen, maar hier
zat je uitstekend, had je van niets last, geen tochtje, niets...., legde de gastheer uit.
‘'n Uitgezochte avond’, vond de dokter.
Hij was 'n oudachtig man, wat verboerst in kleeding en gebaren, 'n weduwnaar
zonder kinderen, goedhartig en gul. Als hij wat zeggen ging, graaide hij eerst in z'n
langen monniksbaard, bruin, maar al sterk aan 't grijzen; 't leek of er tabakssap van
z'n verknauwde sigaar langs was gedropen.
Maar de burgemeester was 'n blonde aristocraat, jong, gedistingeerd. Hij sprak
correct en gewichtig en toch met nu-en-dan 'n ruwheid of hij te kennen wou geven,
dat-ie eigenlijk lak had aan alle vormen. Men beweerde, dat hij z'n vrouw om haar
geld getrouwd had, want ze was leelijk en van 'n kribbig humeur. Ze was ook van
burger-afkomst. Haar vader had fortuin gemaakt in de jeneverstokerij en export naar
Afrika.... Met duizenden kisten tegelijk ging z'n zuivere Schiedamsche jenever - one
mark, only the best - naar de negers. Ze was verliefd geraakt op den jonkheerstitel
en de blonde snorren van haar man, al had men haar gewaarschuwd, dat-ie nog al
gefoven had in z'n tijd. Maar 't kroontje op haar visitekaartje, boven haar naam, was
nu toch ook 'n heerlijk bezit, en wie 't niet voeren kon, was in haar oogen van 'n
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minderwaardige soort, die ze bij de gratie van haar hoogheid ternauwernood te woord
kon staan. Ze had de neven uiterst koel gegroet en David had daarom 'n plaatsje
zoover mogelijk van haar af gezocht maar Jaap zat tegenover ze, tusschen Louise en
den dokter.
't Was den schilder terstond opgevallen, dat de jonge Van Suylecom niet van de
partij
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was en nieuwsgierig wilde hij juist Louise zacht naar de reden daarvan vragen, toen
de zware stem van den dokter hem voorkwam:
‘Ik mis uw aanstaande, freule’.
‘Ja, m'n aanstaande man is verhinderd, tot m'n groote spijt’, antwoordde Louise.
‘Hij heeft juist van avond in Amsterdam 'n vergadering van de Philatelisten-bond.
Hij is secretaris, weet u’.
‘En mag nu van avond hier meneer, de schilder, de honneurs waarnemen?’ vroeg
grof-plagend in z'n domme goedigheid de medicus.
Louise kreeg 'n kleur, zweeg met 'n pijnlijk lachje en Jaap deed of hij de grap niet
hoorde, had als gelukkige afleiding de complimenten in ontvangst te nemen over z'n
werk, die de burgemeester kleedde in den vorm van 'n klein speechje. En toen ging
'n tijdje 't algemeene gesprek over 't portret van den notaris. Behalve de burgemeesters
vrouw, die geen woord voegde bij de algemeene loftuigingen, als vond ze 't
onbehoorlijk, dat zoo iets als verdienste werd toegerekend aan iemand, die niet van
adel was.
Doch op-eens kwam haar kwijnende stem: ‘Die Mennings, die in Rotterdam op
de Botersloot gewoond heeft.... is dat familie van u, meneer de schilder.’
‘Niet, dat ik weet, mevrouw; hoe vraagt u dat zoo?’
‘O, niet?’ zei ze, ‘dat is dan heel gelukkig voor u.... heel ordinaire lui.... heel, heel
minnetjes....’ Ze herhaalde 't op 'n doffen toon als meewarig met 't feit, dat hij
naamgenooten bezat van slechte reputatie.
Jaap beet zich op de lippen.
‘Ik begreep al niet, mevrouw, waaraan m'n familie de eer van uw belangstelling
te danken kon hebben’, zei hij schamper en wendde zich met-een van haar af om
met den dokter 'n gesprek te beginnen. En geleidelijk wist hij dezen, die 'n fanatiek
drank-bestrijder was, aan 't praten te krijgen over en tegen den alcohol; 't werd 'n
algemeen debat, waarin de medicus, aangehitst door Jaap en David, felle en scherpe
dingen zei. 't Was 'n nationale plaag, en ze noemden 't niet voor niks den volkskanker.
Heele huisgezinnen gingen er door te gronde, jenever was de bron van alle kwaad,
armoe, diefstal, prostitutie, alles kon je ten slotte aan den drank wijten.
Nou-nou, vond de burgemeester noodig te kalmeeren, de geachte medicus overdreef
toch wel 'n beetje; de statistiek wees matige gebruikers in overvloed aan, die heel
oud waren geworden, 't was dus nog zoo zeker niet, dat alcohol slecht was voor je
constitutie.... Misbruik, natuurlijk, maar alle misbruik is verkeerd, je kan ook te veel
eten en te veel rooken.... Maar, baard-graaiend, hield de dokter vol, dat alcohol altijd
en voor 'n ieder slecht was en dat de fabrikatie ervan eigenlijk bij de wet moest
worden verboden.
‘En zeker de uitvoer naar Afrika,’ zei Jaap met drift.
De pastoor hoestte 'ns, keek hem beteekenisvol aan, maar alsof hij den wenk niet
begreep, betoogde hij verder. Was 't geen schandaal om die arme negers, die toch
zoo moeilijk maat weten te houden, met dat tuig te vergiftigen? Hadden onze
voorvaderen niet met bijbel en jenever de beschaving in hun koloniën gebracht en
ging dat nog niet steeds door....? Als je 't goed naging, kleefde er bloed aan 't geld,
dat de stokers verdienden....
‘Kom, kom’, zei de pastoor, die 't debat pijnlijk ging vinden, ‘je zit vreeselijk te
overdrijven’.
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Maar de dokter, die niet Katholiek was, vroeg schamper: ‘Heeft u er soms 'n
verontschuldiging voor....? De casuïstiek heeft misschien....?’
‘Pardon’, lachte de geestelijke witjes, ‘ik ben geen Jezuiet’.
De burgemeestersvrouw zat te beven van kwaadaardigheid.
De nacht kwam gedaald.
Tegen 't azuren diep van den avondlijken hemel trillichten de sterrebeelden, zich
vermeerend, als na elkaar ontstoken, en
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diep-oranje, 'n gloeiende schijf, steeg de maan omhoog, leek te klimmen achter de
boomen op, duister samen-gegroept, klein, vernietigd als 'n verslagen, booze macht
onder de glorierijke, wijde welving van den hemel. Het huis ook ontstak z'n stille
lichten, die schenen geelige gloeden uit, botsend tegen 't duister, dat klom als 'n
wassend meer.
'n Beuk van licht, hel van wit-murige weerkaatsing, was er de breede vestibule
tusschen den zwarten drang der huis-vleugels, vierkante blokken, één-verdieping-laag,
stoer onder 't pyramidige dak als 'n hooge, donkere dam tegen de lucht-klaarte
verrezen. De glazen tuindeuren stonden open, naar binnen geslagen, geheel wijd, om
't huis een te doen zijn met het feestelijke terras.
'n Dienstmeisje, keurig van kleedij, uniform-achtig, zwart japonnetje, wit
tullemutsje met kreukelige plooien-siersels, de binders coquet-schuin gestrikt onder
de kin, smal wit schortje, versch nog van vouw, droeg de ontstoken lamp aan, plaatste
die midden op tafel. De ijle, oranjige licht-kring omsloot 't gezelschap, leek de gasten
tot elkaar nader te brengen.
Juffrouwig plat van boezem, den pooveren haar-tooi in 't midden gescheiden op
't magere scherpe hoofd, dook de burgemeesters-vrouw op in den lamp-schijn. Ze
zat met de handen in den schoot gevouwen als in gelaten rust, maar haar oogen
loer-letten scherp op haar man, die grapjes had met de juffrouw-van-gezelschap.
Naast haar zwartte de toga-gestalte des pastoors, lui onder-uit gezakt op z'n
makkelijken rieten stoel. Hij had z'n hoofd terzijde gewend, praatte ernstig met den
dokter over 'n zieke.
Maar rechtop, 'n jeugdig charmeur, den duim van z'n rechter gehaakt in 't armgat
van z'n gebloemd vest, was de burgemeester 'n flirt begonnen met juffrouw Jansen
voor zoover 't bedienen en zorgen haar tijd lieten. Want de notaris, attent gastheer,
lette op, wenkte wrevelig als ze vergat in te schenken. Overzijds, den rug naar den
tuin gewend, zaten Louise en Jaap. Zij had den verheerlijkenden gloor vol in haar
gelaat en uitgestort over schouders en armen, in donkere gloeden was hij vast gelegd
om de bruin-zwarte lokken-weelde, die kroonde haar blanke hoofd.
Pensief neerblikkend scheen ze te luisteren naar 't gepraat der omzittenden, sprak
zelf maar weinig, evenals David, die lekkerbekkend z'n wijntje slurpte. De schilder
echter was spraakzaam en opgewekt, deed voortdurend moeite om Louise aan 't
algemeene gesprek te doen deelnemen. Maar toen het niet lukte moest-ie wel even
over de situatie piekeren.... De jonge Van Suylecom absent? Vreemd, maar gelukkig....
Of daar iets achter kon zitten?.... Die vergadering, 'n voorgewend excuus?.... Ook
leek Louise wat treurig, was stiller dan gewoonlijk....
‘De heeren rooken toch wel?’ kwam de noodigende stem van den notaris. ‘'t Houdt
ons de muggen 'n beetje van 't lijf.... Och burgemeester, wil u die batterij daar
commandeeren; ik zie leege glazen in uw buurt’.
De burgemeester neigde als onderdanig, schonk uit de halzige flesch parelenden
rijnwijn in de kelken, die stil-vonkten in 't licht.
‘Pardon u drinkt rood?.... En jij, vrouw....?’
‘Ik zal liever 'n oogenblik wachten, schat’.
‘Dat is m'n Zondagsche naam’.
‘Waar uw schat is, zal uw hart zijn’, spot-lachte juffrouw Jansen.
‘Wat weet jij daar van’, schoot de burgemeester los.
‘Alles uit de Schrift, niet waar pastoor?’
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‘Ik hoop, dat u de rest ook zoo goed weet’.
Toen zei de dokter met z'n goedige bromstem: ‘Je ziet 't bewaarheid aan freule
van Thorn. Ze is zoo stil. Je kunt gelooven, haar hart is op 't moment in Amsterdam
bij den secretaris van de Philatelisten bond’.
‘Dat hij leve!’ riep de burgemeester, die zoo'n avond stug doordronk, z'n glas
heffend.
Louise lachte zwak. ‘Kom dokter, u ziet dit geval wat van de sentimenteele kant’.
‘Wat erger is’, zei de notaris, ‘m'n logée gaat me morgen verlaten’.
‘Daar heb ik van gehoord. Uw Mama
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is niet wel’. Er was 'n innige deelneming in den toon van de burgemeestersvrouw.
‘Ja’, zei Louise, ‘m'n vader schreef, dat ik zoo gauw mogelijk thuis moest komen....
Er is wel geen gevaar.... maar voor de oppassing en de regeling van 't huishouden is
't beter.... Nu ga ik morgen-ochtend bijtijds’.
‘Jawel, maar ze komt terug als ze gemist kan worden. We hebben nog 'n reisje
naar Ostende in petto. Dat mag er niet bij inschieten’, verzekerde van Suylecom.
Louise wendde 't hoofd naar den schilder.
‘'t Spijt me zoo’, zei ze zacht, ‘nu zal ik van uw triptiek wel niets zien’.
‘Nee’, zei hij dof met bevende lippen. Hij zat gedoken in z'n stoel als wezenloos.
Maar plots hief hij z'n hoofd naar Louise op en ze zag de vertwijfelende smart in z'n
oogen.
't Dienstmeisje kwam rond met aardbeien en room.
‘U had ons beloofd wat te zingen, meneer Mennings!’ zei wat schuchter Louise,
‘als 't niet te veel van uw goedheid gevergd is’.
‘O ja, toe meneer’, smeekte juffrouw Jansen.
‘Zingt meneer nog òòk? Wat 'n veelzijdig mensch’, schamperde de vrouw van den
burgemeester.
De schilder schrok op. ‘O, als ik 't gezelschap pleizier doe’.
Toen boog hij zich naar Louise. ‘Zoudt u misschien willen accompagneeren?’
‘Je doet 't anders altijd zelf’, zei de pastoor. 't Klonk hen beiden als 'n waarschuwing
Maar Jaap zei stellig: ‘Nu liever niet’.
Louise en hij schreden door de vestibule. Ze hoorden nog den notaris zeggen: ‘We
kunnen hier uitstekend hooren, we hoeven niet naar binnen te gaan’. De schilder was
nu kalm beraden tot handelen. 'n Oogenblik had hij in vertwijfeling neergezeten, had
zich zelf verwenscht. Moest dit 't einde zijn....? de stommeling, die hij was door
geduldig te wachten.... De Voorzienigheid zou de gelegenheid geven, ongezocht....
En nu morgen.... God, moest dit 't einde zijn?.... Maar waar was dan z'n energie?
Wat wilde hij nu.... Toen kwam 'n vermetel plan in hem gevaren, dat hij eerst
verwierp.. Doch al minder onmogelijk begon het te schijnen. En nu loopende naast
Louise in den hellen lichtschijn van de vestibule, was hij tot koele bezinning
gekomen.... Ja, en nu voelde hij ook tot spreken den moed.... den moed van 'n man,
die beslissen durft over z'n toekomst.... en den trots, die sterk maakt tot tartens toe....
In de kamer, waar de vleugel stond, brandde 'n enkele lamp, staande op de piano,
't licht omsloten door 'n roode kap. Buiten op 't terras, was het gezelschap te zien
door de opene deuren, saamgegroept in den vertrouwelijken schijn. Nog gingen
hunne praatstemmen druk, sprekend van herinneringen aan verleden muziek-avondjes,
toen de vrouw van den notaris nog leefde....
Ongezien in den schaduwigen kamerhoek bij 't instrument stonden Louise en Jaap,
die zocht nerveus tusschen de muziek-papieren.
Maar toen ineens had hij 't gezegd.... en 't leek hem, of 'n ander gesproken had, 'n
vreemde stem, 'n heesch gefluister.... 't Suizelde in z'n ooren; zwaar, als van 'n plotse
moeheid, waren z'n beenen. Hij steunde z'n elleboog op de piano. Bleek, met angstige
smeekoogen blikte hij op naar Louise.
‘Louise, je gaat weg.... je gaat weg morgen.... maar ik moet je spreken. Louise....
't moet’.
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Hij zag, ook zij was bleek geworden. Haar stem trilde, toen ze bijna onhoorbaar
vroeg: ‘Wanneer dan?.... Er is geen tijd meer....’
Maar zij leek niet verrast, veeleer of ze verwachtte, dat alles geschieden moest,
zooals 't nu ging. Dit gaf hem moed, bracht hem tot kalmer denken. En hij drong
aan, stamelend van gejaagdheid: ‘Straks.... ik zal terug komen.... Om één uur ben ik
aan 't tuinpoortje.... Louise.... in Gods naam...’
‘Maar dat kan niet’, schrok ze terug.
‘'t Moet, Louise.... er is immers geen
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gevaar.... ik zweer je.... wees niet bang’. Hij had als smeekend haar handen gegrepen.
Zoo bleven ze 'n wijle staan. 'n Zalige verrukking doorvoer hem bij die aanraking,
maar plotseling, snel trok ze haar handen terug.
‘Wat krijgen we?’ riep de pastoor.
‘De keuze schijnt moeilijk te zijn’, zei de juffrouw-van-gezelschap.
Opeens beseften zij 't gevaar. Jaap herstelde zich terstond.
‘Omdat 't beste nog niet goed genoeg voor u is’, spotte hij scherp terug.
‘Ik kan de executanten heelemaal niet zien’, klaagde de burgemeestersvrouw.
Op 't terras knarsten rauw over 't asfalt verzette stoelen.
De schilder voerde Louise voor 't klavier, zette 'n lied voor haar neer. Ze liet hem
maar begaan.
‘Hebben we 't eindelijk gevonden?’ vroeg de pastoor weer.
‘Ja’, zei de schilder, ‘der Asra van Rubinstein’.
‘Wat zegt-ie?’ informeerde de burgemeesters-vrouw in spanning, ‘der Astra?’
‘Ja, ja per ardua ad astra’, snaakte haar man.
‘Sust,’ deed de notaris.
Jaap zong en ingetogen begeleidde Louise. Buiten op 't terras zaten de anderen
ernstig zwijgend in luistering. En in de vreedzame nachtelijke stilte stortte de
rampzalige liefdesklacht:
‘Und mein Stamm sind jener Asra welche sterben, wenn sie lieben’.
Toen 't naspel als de nagalm van 'n wanhoopskreet, wreed en schokkend.
De schilder wendde zich tot Louise; die had de oogen vol tranen.
Buiten klonk 't zwakke applaus.
‘Uw neef zingt werkelijk met heel veel gevoel’, zei de dokter tot den geestelijke,
‘ik heb 't wel minder gehoord van beroepszangers’.
‘'n Lief dingetje’, vond de vrouw van den burgemeester. ‘Zou dat ook voor de
fonograaf bestaan dokter....? U bent nog al op de hoogte van die dingen’.
‘Welke dingen?’ snauwde de goedige man.
‘Nou 'ns wat vroolijks, meneer Mennings, als 't niet te veel gevraagd is.’
‘Ik heb graag wat vroolijks voor ik naar bed ga, dan droom ik plezierig, niet waar
vrouw?’ De burgemeester raakte al meer-en-meer z'n correctheid kwijt. Hij dronk
nu in twee teugen z'n wijnglas leeg.
De notaris glunderde met 'n verhit kleurtje.
‘Ik dank je wel Louise,’ zei Jaap zacht. 't Was opeens gewoon geworden, dat hij
haar naam noemde. Hij drukte even haar hand.
‘En..?’ vroeg hij met de spanning, hoorbaar in z'n stem.
Plots zich vermannend stond ze op.
‘Ik zal komen’, zei ze, ‘'t is voor alles beter’. Daarop voegde zij zich weer bij 't
gezelschap.
Jaap zong 'n paar Fransche mopjes.
't Was over elven, toen hij met den pastoor en David naar de pastorie terug
wandelde.
Nu lag Jaap in z'n donkere slaapkamer gekleed op bed. De gedachten spookten door
z'n hoofd. Was 't geen krankzinnigheid, wat-ie ging wagen?.... Hoe was hij op 't idee
gekomen....? Ineens moest hij denken aan Madame Bovary en in al z'n onrust
glimlachte hij om 't romantische.... Och, maar goed beschouwd, wat was er voor
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gevaar?.... Louise kon van haar slaapkamer direct in den tuin komen.... Had ze niet
verteld, dat ze al 'n paar maal ongemerkt naar buiten was gegaan om de zon op te
zien komen? Waarom zouden ze nu ontdekt worden.... Nee, er was geen gevaar. Er
stond trouwens geen andere weg open.... En nu wilde hij haar alles zeggen.. O God
hoe heerlijk om dat nu te mogen.... En ze zou naar 'm luisteren, ze zou hem begrijpen,
begrijpen 't heel bizondere geluk, dat hen in de toekomst wachtte.... dat groote geluk,
waar hij in z'n eenzaamheid naar gesnakt had, zou zij hem geven.... En wat zou hij
niet voor haar willen doen
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uit dankbaarheid.... O, als ze den moed had.... nee, als ze liefhad als hij, zou alles
goed worden.... Liefde geeft moed.... die lief heeft denkt alles te kunnen en te mogen....
Maar had zij hem lief, hoe wist hij dat....? Maar nee, niet twijfelen nu.... hij was toch
geen ingebeelde zot, z'n gevoel kon 'm toch niet zóó bedriegen.... En haar houding
van avond bewees 't immers.. Zou ze komen, als ze hem niet liefhad....? Nu geen
twijfel.... God.. geen twijfel Toch, met schokken, doorvoer een nerveuse angst z'n
lichaam, zoodat hij niet regelmatig meer denken kon bij wijle. Dan lag hij, met z'n
handen voor 't gezicht, te bidden: ‘Ach lieve, goeie God help ons toch, maak ons
toch gelukkig.... o, Heer, help ons en laat het ten goede komen....’ Totdat hij weer
alles van den gunstigen kant vermocht te zien.... Want was 't niet waar, wat hij al
zoo vaak bij zich zelf had overwogen: was hier niet 'n bestiering van de
Voorzienigheid in alles te bespeuren? 't Samentreffen op dit achter-af dorp, die
zieleverwantschap, 't langzamerhand ontluiken van hun liefde.... Ja, alles paste in
deze redeneering, tot zelfs 't afwezig zijn van den jongen Van Suylecom en de
plotselinge ziekte van Louise's moeder.... Die ziekte had hem immers voor 'n feit
gesteld, nu moest hij handelen.... Maar óók, eenmaal hier vandaan, zou Louise
makkelijker met de Van Suylecoms kunnen breken.... O, alles gebeurde wel zooals
het moest.... Maar 't wachten was martelend....! Hoe traag de minuten vergingen en
je lag maar te denken.... al maar te denken.... Wat zou Louise nu doen....? zou ze
misschien bidden om voorlichting.... Och, voor haar zou 't wel moeilijk zijn, veel
zou ze moeten opofferen, al die weelde en grootheid, maar als ze eenmaal 't geluk
besefte, dat in zich zelf bevrediging vindt, zou ze tegelijk de geringheid van al dat
andere begrijpen.... Hoe laat kon 't nu zijn....? De tijd leek wel stil te staan.... Bij half
een.... nog 'n kwartier dus....
In de kamer naast-aan begon 't regelmatige, schorre gesnork van den pastoor, 'n
naargeestig gerucht in de gebaarlooze stilte. Buiten was 't diepe, sereene zwijgen van
den zomerschen nacht. Opeens klonk de verre klok-slag van de Protestantsche kerk
en 'n oogenblik later, als boven z'n hoofd, de half-uur klink uit den nabijën toren,
even nagalmend maar dra verstorven.
De minuten kropen.
Eindelijk, behoedzaam, stond Jaap op, schoot de pantoffels aan; voorzichtig stiet
hij de balcon-deuren verder open, die al aanstonden. Z'n hart bonsde, maar nu, in de
daad, voelde hij zich moediger dan tobbend in de duistere kamer. De scharnieren
knarsten en even wachtte hij om te luisteren, of dit misschien door den pastoor
gehoord was. Maar rustig bleef 't gesnork gaan. De slaap des rechtvaardigen, moest
de schilder toch glimlachen, terwijl hij op 't balcon trad. Hij boog zich over de
balustrade, peilend de diepte. Toen, lenig, zwaaide hij z'n lichaam over 't hekje,
klemde een der dunne pijlers, die 't balcon steunden, tusschen de knieën en liet zich
afglijden.
Zachtjes stapte hij door den tuin, schoof de grendels van 't poortje; nu was hij
buiten en even later stond hij op 't weggetje, dat grijs opschemerde tusschen de weien.
Hij ging door den stillen luister van den nacht, 'n eenzame wandelaar door 'n
betooverde, zwijgende wereld. 'n Wijde, ledige feesthal gelijk onder 't hooge
lucht-verwulf, metalig van glanzen met den schijn van de maan, als van 'n vergeten
luchter, daar brandende gelaten, lag de aarde neer tusschen de duistere horizonten.
Maar plots leek ze bevolkt met roerlooze, gedrochtelijke wezens, spookten de wilgen
als 'n rij zwijgende wachten naast hem op en achter hem; de allee werd 'n
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voorwereldlijk monster; z'n zware, zwarte lichaam met den opwaarts gekromden rug
dreigde over de weien, die z'n vele plompe pooten gingen verpletteren. En 't was 'n
wonder, dat geen geluid vernomen werd, dat niet op-eens een der wach-
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ten zich stellen ging in z'n weg, dat niets zich bewoog om hem te ontdekken.
Hij ging daar, klein en bang als 'n kind, in die reuzige wereld, duister stralend als
met vergane glanzen.
Louise had in duldeloozen twijfel in haar kamer neer gezeten, de handen in den
schoot, starend naar buiten in den blauw-duisteren tuin. Roerloos had ze zitten wachten
al dien tijd. De kaars op haar tafeltje was uitgegaan, ze had 't niet gemerkt. Nu zat
ze in 't geheimvolle licht, dat daalde uit den hoogen nachthemel. De stilte lag
suizelzwaar.
O, God, die stilte en die eenzaamheid en die angst.... Want wat ging ze doen, wat
ging ze doen....? Was dit geen verraad, verraad aan Willem, verraad aan hem, die
straks komen zou, verraad aan haar zelf.... want ja, ze had hem lief, en toch.... en
toch.... O, wat was ze laf, wat was ze ellendig klein.... maar kon ze helpen, dat ze
was zooals ze was.... dat ze wilde leven, het groote leven, dat ze haakte naar fortuin,
naar eer, naar grootheid....? Nee, zij zou niet kunnen arbeiden in vergetelheid, uit
liefde voor den arbeid allèèn, ze zou niet kunnen beminnen stil, door de wereld
vergeten, maar gelukkig enkel uit kracht van haar liefde.... Maar dan had ze ook niet
lief, Willem niet en dien ander niet, niemand, dan vermocht ze niet 'n groote,
alles-offerende liefde te bezitten, dan was ze 'n hartelooze egoïste.... Goed, dan was
ze dat.... ze kende geen geweldigen hartstocht, ze was 'n nuchter verstandsmensch
geworden, ze zocht zich zelf.... Waarom zou ze zich zelf voorliegen, zich mooier
gelooven dan ze was....? O, waarom zag hij dat niet, waarom moest zij hem ongelukkig
maken....? Die afschuwelijke verblinding.. God, o God, waarom was ze zoo....? En
toch, als hij.... Maar nee, je niet aftobben met veronderstellingen, die nooit waarheid
konden worden. En och, zij geloofde immers niet meer aan 'n idylle.... Wat poëzie
aan 't leven gaf was geld.... enkel geld.... 'n Afschuwelijke waarheid misschien, maar
die ze haar heele droeve jeugd had ondervonden, nu weer zag bij haar zuster, waar
't ook maar tobben was van den eenen dag in den anderen met 't krappe inkomentje....
Nee, als zij anders was opgevoed, niet voor 'n weelde-leven - want dat was immers
de dagelijksche les geweest; nu was 't behelpen, maar ze kon 'n rijk huwelijk doen
als ze verstandig was - als ze geleerd had armoe te beschouwen als prikkel tot werken,
als 'n vijand, die overwonnen wordt door energie, wanneer ze, inplaats van gestijfd
te worden in stands-vooroordeelen, had geleerd de handen uit de mouwen te steken,
dan ja, dan zou ze niet aarzelen nu, dan was haar droeve jeugd misschien nog 'n zegen
geweest.... Nu was die verknoeid met al wat er aan goede eigenschappen in haar
gekiemd had, nu ging ze wellicht haar eigen verder leven verknoeien, omdat ze laf
was.... maar o, niet laf alleen.... ook omdat ze zoo klaar besefte, dat zij hem niet
gelukkig maken kon in de toekomst, dat ze de innerlijke kracht miste tot groote en
goede daden, tot offers, tot zelf-verloochening.... omdat ze ook wist, dat ze maar 'n
dilettante was in 't leven zoo goed als die anderen.... alleen wat minder bot maar
daardoor te meer beklagenswaard.... En dat alles zou ze hem straks zeggen, omdat
't haar plicht was, nu ze hem lief had gekregen ondanks zich-zelf.... En dan zou hij
verheugd kunnen wezen in plaats van bedroefd, wanneer zij hem had doen inzien,
dat hij zich in haar vergiste.... Dan zou ze weggaan.... ze zouden afscheid nemen
voor goed.... Dit moest.... Nooit wilde ze hem weerzien.... Dit moest langzaam sterven
in haar hart om weer vrij te kunnen zijn tegenover haar man....
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Nu moest ze kalm zijn al schroeide ook de smart duldeloos; ze wilde hem niet nog
meer doen lijden door 't aanschouwen van haar verdriet.
Het liep tegen een uur. Ze zou gaan....
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Ze stond op, sloeg 'n langen, donkeren mantel om. 'n Oogenblik hield ze den adem
in en luisterde met gespannen aandacht. Geen gerucht was te hooren; ieder sliep....
Nu draaide ze de spanjolet van de glazen tuindeuren los. Als aarzelend wachtte ze....
'n bevelend sein gelijk, kwam de slag van één gedreund door de stilte en daarop, als
'n herhaling van den roep, de slag der andere kerkklok en 't fijn geting der pendules
in huis. Met 'n zacht duwtje opende Louise de deuren op 'n kier, wrong zich door de
smalle spleet. Geruischloos, op de teenen, sloop ze over het terras, daalde in den tuin.
Ze schreed over de gazons om 't kiezel niet te doen knerpen onder haar lichten stap.
Maar eerst veilig voelde zij zich, toen ze stond onder 't hooge hout. Nu, als een
geworden met het park-duister, keek ze naar 't huis, dat massaal opdonkerde tegen
de sterrenlucht, 'n breede zware steenklomp, uitgestorven en doodsch.
Nee, er was geen gevaar voor ontdekking en toch was er 'n groote angst in haar
als voor de volvoering van 'n slechte daad.... Deed ze niet beter terug te gaan in huis?
Hoe zou ze dit ooit kunnen verantwoorden tegenover Willem....? O, die zou 't nooit
mogen weten, zou dien stap niet kunnen begrijpen.. En toch, als ze nu ontdekt werd,
als juffrouw Jansen heimelijk haar bespiedde.... God, o, God.... dan was alles uit
tusschen Willem en haar.... dan zou dit zoo moeten wezen, dan was 't de beslissing
van 't lot, 'n tastbare duiding, die 'n einde zou maken aan haar twijfel, aan haar
lafheid.... O, waarom was die ellende toch over haar gekomen, waaraan had ze 't
verdiend....? God, wat was dat? Bewoog zich daar niet de deur van haar slaapkamer?
Ze trilde van angst, haar hart bonsde.... maar nee, er gebeurde niets.
En ze sloop verder langs den tuinmuur, in-eengedoken, haar handen gedrukt tegen
haar borst. Haar hoofd was zwaar van 't gebons der onstuimige bloed-jaging.... Daar
was 't poortje. Haar hand beefde, toen ze de grendels aanvatte om ze terug te schuiven.
En ze durfde de zware deur niet openen om uit te zien over 't veld naar z'n komst,
maar, geleund tegen den vochtigen tuinmuur als uitgeput, bleef ze wachten.
Buiten geruchtte 'n fijn, ijl geluid, dat naderde snel.
Toen, plots, overviel haar 'n matelooze ontzetting. Als in koorts-visioenen spookten
benauwende verschrikkingen door haar brein. De eenzaamheid werd ontstellend van
geheimzinnige, verborgen geluiden. Er leken grijnzende tronies te loeren over den
muur, die snel wegdoken als zij er heen keek en in de ondoorzichtelijke boschjes
roerden zich aangluipende gestalten. Opeens week de deur.
Louise had 'n versmoorden kreet van schrik niet kunnen weerhouden; haar knieën
knikten, doch ze voelde, hoe 'n sterke arm om haar middel sloot. 'n Zachte, lieve
stem fluisterde haar naam, haar roepend tot de werkelijkheid. Ze liet zich voeren
naar 'n nabije bank. Daar zaten ze nu zwijgend 'n wijle. Eindelijk begon Jaap te
spreken, zacht en aarzelend of 'n eerbiedige schroom 't hem bemoeilijkte: ‘Ik ben je
zoo dankbaar Louise, dat je gekomen bent.... dat je dit heb gedurfd voor mij’.
Ze sidderde, ze kon niet antwoorden, maar als werktuigelijk strekte ze haar handen
naar hem uit. Hij vatte ze met drift, hield ze omsloten in z'n warmen greep.
‘Louise ik heb je lief’. Gansch z'n groote, lang verzwegen liefde jubelde in die
fluisterende bekentenis.
Er was 'n oogenblik van angstig zwijgen.
Toen drong hij als angstig-smeekend: ‘En jij Louise....?’ Hij drukte haar handen
tegen z'n borst.
Eindelijk antwoordde ze, onhoorbaar bijna, met 'n onderdukten snik; ‘Ik kan niet....
ik kan niet’.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 21

Ontzet liet de schilder haar los.... ‘Kan niet’, herhaalde hij als in niet-begrijpen.
En vurig, met moeite zich inhoudend, begon hij z'n overreding. O, als ze wilde,
als ze maar wilde, dan zou ze hem lief
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durven hebben. Ze was immers door niets nog gebonden, door liefde allerminst.
Want 't was onmogelijk, dat ze houden kon van dien andere. Waarom loog ze zich
dan voor? Waarom liet ze zich door schijn verblinden? O, hij kon haar niet beloven,
wat die ander haar bood, geen rijkdom. Nee, maar hij droomde zich ook 'n grooter
geluk voor haar dan alle schatten te zamen geven konden. 'n Stil huiselijk geluk wilde
hij, 'n leven met en voor haar, vol geestelijk genieten, vergeten desnoods door de
wereld, doch arbeidende aan de volmaking van hun innerlijk geluk.
Onder z'n spreken had Louise haar handen weer teruggetrokken. Ze voelde zich
als verzinken in 'n donker graf; plots was verdwenen de lichtende toekomst, waarop
ze aldoor haar oog gevestigd had gehouden, die haar lokte met tooverzangen van eer
en rijkdom en genieting. En 't bonsde maar in haar hoofd als 'n vreeselijke onthulling.
Je kan dien andere niet liefhebben.... waarom lieg je je dat zelf voor.... En toch wilde
ze niet zien, mocht niet zien.... nee 't kon niet, 't kon niet. Ze zei 't hem onder wanhopig
gesnik, dat ze hem niet lief mocht hebben, omdat ze niet was, zooals hij haar geloofde,
omdat ze hem in den weg zou staan. Ze was te laf, te bang voor 't leven.... ze was al
te moe gestreden.... haar jeugd lag vertrapt onder zorg en huiselijke ellende.... Ze
wilde geen nieuwen strijd, ze geloofde niet aan wat hij zei.... Hij was sterk, hij had
z'n kunst, die hem sterk maakte.... Nee 't kon niet.... Ze moesten nu als vrienden
scheiden.... ze was gekomen om hem dit te zeggen en voor hun afscheid voor goed.
Doch hij hield niet op, vatte haar hand, deed haar schokkend lichaam steunen tegen
z'n krachtig lijf. Zouden ze samen niet strijden en overwinnen? Ze kende het leven
slechts van den leelijken kant, maar er was 'n ander, 'n mooi leven, dat je zelf maken
kon, opbouwen uit de rijkdommen, die ze innerlijk bezaten. Hij zou 't haar leeren,
hij zou haar die schatten helpen ontdekken.... als ze geloof in hem had.... Ze wankelde,
ze wist niet meer.... ze raakte verdoofd onder den strijd, die in haar binnenste woedde;
maar als vastgehamerd in haar hoofd, als de kreet van haar noodlot, klonk boven
alles uit: 't Kan niet, 't is onmogelijk.... O, dat hij haar niet los wou laten.... dat hij
haar folteren bleef.... En God, dat ze geen rust kon vinden in z'n armen, leunend
tegen z'n borst als 'n moe getobd kind.... Maar ze streefde niet meer tegen.... hij
geloofde haar toch niet.... waarom was ze gekomen, waarom had ze dit bitter einde
gewild?.... Nu zweeg ook Jaap.... En tegelijk, als gewaarschuwd door de gave stilte,
die om hen stond, beving hen de vrees, dat hun heimelijk gefluister gehoord was. Ze
hielden den adem in om te luisteren of iets zich roeren mocht in de diepe
loof-spelonken en ze spiedden rond, blind in 't nacht-duister.
In 'n hof in de buurt sneed opeens het schorre gekraai van 'n haan door 't plechtig
zwijgen, 'n roep van ontwakend leven.
Toen zei Louise: ‘Laat me denken, nu kan ik nog niets beloven. Ik moet dit eerst
met mezelf uitvechten.... dan zal ik je schrijven... Ga nu, het is tijd’.
‘Zeg tenminste, dat ik hopen mag’, smeekte de schilder.
‘Ik kan nog niets beloven’, herhaalde ze wanhopig. Ze stond op. In stomme smart
gingen beide naar 't poortje. Daar bleven ze 'n oogenblik staan en in 't lichte opene
zagen ze elkaars bleeke smart-verwrongen gezichten.... Hun blikken drongen diep
in elkander.... Toen, op-eens, had hij haar onstuimig omvat, vonden zich hun lippen
in 'n langen zoen....
Weer kraaide de haan z'n schorren zang en bijna ruw rukte ze zich los.... En sleepte
zich naar haar kamer. Daar op bed, 't hoofd in de kussens gedrukt om haar gesnik te
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smoren, weende ze uit, schokkend haar lichaam onder de grievende smart. Want in
haar schroeide 'n pijn, alsof 't mooiste
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in haar ziel was gedood.... gedood door eigen hand....

XI.
De dagen, die volgden op Louise's vertrek, waren voor Jaap van kwellende spanning
vol.
's Ochtends ging hij wel als altijd naar z'n ateliertje, maar hij voelde zich tot werken
machteloos. Hij zat dan maar te suffen op z'n wrakken stoel. 't Groote doek had hij
omgewend naar den muur; hij wilde 't niet meer zien. In z'n zwaarmoedige stemming
geloofde hij 't mislukt als zooveel in z'n leven. De verf verkorstte op z'n palet, z'n
kwasten lagen vuil-verdroogd in 'n hoek.
Zooveel mogelijk vermeed hij de bewoners van de hoeve, zwierf maar 't liefst
alleen in den omtrek rond, uren lang, vervolgd door z'n twijfel en droef verlangen.
Als gebeurtenissen uit 'n ver verleden leken hem nu reeds de dagen van omgang met
Louise en vooral het afscheid leek zoo, maar 't was aldoor 'n smartelijk genot voor
hem te trachten zich alles nauwkeurig te herinneren, wat bij hun laatste samen-zijn
was voorgevallen, niet alleen wat Louise gezegd had, maar ook haar gebaren en wat
ze gedaan had en hoe ze gekleed was, zooals men van 'n lieven doode ook de kleinste
eigenaardigheden in herinnering terugroept om hem weer geheel en gaaf voor den
geest te zien. Maar vooral vreemd, onnauwkeurig en verward stond hem voor z'n
gang terug naar de pastorie, dien nacht, 'n moeilijke gang als in beneveling. Hij wist
niet eens meer of hij den grooten weg of 't toepad was afgeloopen. Het lag alles achter
hem als gedroomd. Ternauwernood herinnerde hij zich, hoe hij met inspanning tegen
'n pijler op naar binnen was geklommen en zich behoedzaam en geruischloos te bed
had gelegd. 'n Lichte slaap met angstig droomen, waaruit hij telkens wakker schrok,
bracht geen verkwikking en heel vroeg was hij maar opgestaan en had zich tegen
den tijd, dat Louise voorbij moest komen om naar den trein te gaan, wachtend in 't
voortuintje geposteerd, onverschillig wat er van gezegd mocht worden. En toen had
hij haar nog gezien, terwijl ze snel voorbijreed in 't rijtuigje van den notaris naast
juffrouw Jansen, die haar wegbracht. Maar toen hij zich verheugd en bedroefd
omwendde naar de pastorie, zag hij David staan spotlachen in de opene voordeur,
stevig op z'n beenen geplant, de handen in de zakken, uitdagend als 'n meerdere. Wat
de litterator hem toeriep, had hij niet verstaan; hij was den weg opgeloopen, omdat
hij, in 'n plotse hevige haat- en woede-uitbarsting, zich-zelf niet meester voelde....
Zoo leefde hij in de uiterste spanning. Als Martha de post binnen-bracht, keken
z'n oogen angstig en gretig naar haar handen of er misschien 'n brief van Louise bij
mocht zijn. En bij elke herhaalde teleurstelling, trachtte hij zich te troosten met 'n
kinderlijk geredeneer: 't was immers onmogelijk, dat hij nu al 'n schrijven kon
ontvangen. Hij moest toch rekening houden met de slechte postverbinding tusschen
die twee afgelegen dorpen. En toen het langer duurde, wilde hij er zelfs 'n goed
voorteeken in zien. Was 't geen bewijs, dat ze ernstig over 't groote besluit nadacht?
Hoe kon hij van 'n meisje als Louise was, verwachten. dat ze 'n beslissing nemen
zou, anders dan na rijp beraad? Er hing voor haar immers zoo ontzettend veel van
af. 't Beteekende ook, 't trotseeren van de algemeene opinie.... God, wat zouen ze al
niet praten, haar voor 'n idiote verklaren.... Maar ook, hoe zou híj den moed en
zielegrootheid weten te waardeeren, wanneer zij zich triomfantelijk had losgemaakt,

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 21

verheven boven al die ellendige geldaanbidders, die kruipen om 't gouden kalf, die
hun ezelsooren spitsen als ze 't gerinkel van wat zilverlingen hooren, hopend op goor
geschacher, geschacher met hun kinderen, met hun ziel; al die laffe ellendelingen,
die willen kruipen achter 'n wal van goud, denkend daar veilig te zijn tegen de stormen
des levens; al die hoogmoedige proleten naar-den-geest, die, tro-

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 21

465
nend op hun stapel bankbilletten en effecten, zich verbeelden heerschappij te mogen
voeren.... O, hij haatte ze, hij zou z'n verachting voor hun rijkdom in hun verwaten
gezichten kunnen spuwen, hij zou.... Och, maar beter was medelijden te hebben met
al die tobbers, die misschien nooit 'n oogenblik van reine geluks-extase zouden
genieten, die hun doode zielen vol walging voor zichzelf moesten dragen door 'n
onvoldaan leven, met blindheid geslagen voor de schoonheid en doof voor de sereene,
harmonische zangen in Gods vrije schepping....
Zulke uitbarstingen in de eenzaamheid en innerlijk uitgevierd, gaven wel verlichting
voor z'n overkropt gemoed, al besefte hij de machteloosheid van z'n woede.
In de pastorie leed men onder z'n stemming, vreesde z'n prikkelbaarheid, want hij
had 't opgegeven zich te dwingen tot de onbezorgde vroolijkheid van vroeger. Wat
kon 't hem schelen, of ze de reden vermoedden en dat ze begrepen, wat hem schortte,
dat was wel zeker. Alleen, als ze maar kiesch genoeg bleven om geen toespelingen
te wagen, dan was hij al tevreden. Eens was 't gebeurd, den dag van Louise's vertrek.
Aan tafel had David toen spottend medelijden betuigd met Jaaps gedruktheid. De
schilder had niet geantwoord, maar z'n in-bleek gezicht stond zoo dreigend van
ingehouden woede, dat de pastoor David onder vier oogen verboden had zich
dergelijke grappen te permitteeren, waardoor de professor niet weinig beleedigd was;
doch hij was te weinig fier om dit z'n oom te laten voelen. Meesmuilend had hij op
Jaap af zitten geven, dat die er altijd op uit was om iemand te honen en zelf niet tegen
plagerij kon.
‘Jawel’, zei de pastoor ernstig, ‘maar ik vrees, dat dit geen grapje is. Dit schijnt
dieper te zitten. Ik heb waarachtig met de jongen te doen’. En David lachte wreed.
Och kom, hij deed 't immers zich zelf aan; als-t-ie zulke gevaarlijke spelletjes begon,
moest-ie 't bitter eind maar dragen ook. Wie z'n derrière brandt, moet op de blaren
zitten, niet waar? Hij was toch geen kind meer, had toch van meet af kunnen weten,
dat 't een hopelooze zaak was. Lieve deugd, wat was hij, David, niet voortdurend in
de verleiding.... heeroom begreep, in 'n studenten-stad, midden in 't studentenleven,
als je je zelf daar liet gaan, wanneer je daar je eigen niet te remmen wist, was je
aanstonds naar de bliksem. Gelukkig, dat hij van 'n andere opvatting en aanleg was.
Quidquid agis, prudenter agas et respice finem, dat was zijn stelregel.
Vaak spraken beiden zoo nadien, over Jaap en z'n liefde. Al de pastorie-bewoners
leefden mee, ieder naar z'n aard, de pastoor en Martha met innige deelneming, David,
diep-innerlijk triomfeerend, quasi-meelijdend omdat hij merkte, dat 't z'n oom
hinderde, wanneer hij zich te sterk-afkeurend over Jaap uitliet. Alleen de ouwe Da
begreep niets. Geheel levend voor haar taak, onbeperkt souvereine van de keuken
en wat daarbij hoorde, had ze geen tijd en geen begrip genoeg om zich met de zaken
van 'n ander te bemoeien, wanneer die buiten haar omgingen. Maar al mochten de
anderen door 'n blik of gebaar, door goed-bedoelde pogingen ook om den schilder
op te monteren, doen blijken, dat ze wisten van z'n innerlijken strijd, met hem er over
spreken waagden ze niet, al was de pastoor vast besloten om, bij de eerste de beste
gelegenheid, Jaap z'n hartelijke vaderlijke belangstelling te toonen.
En de schilder, van zijn kant, kon in oogenblikken van uiterste moedeloosheid,
waarin hij de toekomst dreigend van verlatenheid voelde, snakken naar 'n vriend,
die gewillig zou luisteren naar z'n klachten.
Zoo zat hij den middag van den derden dag eenzaam in 't prieeltje, achter in den
tuin, als verscholen in 't groen, toen de pastoor en David langs hem gewandeld
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kwamen. Afgemarteld door 't duldeloos wachten en den knagenden twijfel, nu Louise
nog niets van zich had laten hooren, besloot hij met den pastoor te gaan praten. Maar
toen hoorde hij, dat de geestelijke en de
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litterator, niet wetend z'n nabijheid, spraken over Louise en hem, veroordeelden z'n
liefde. En in z'n overprikkeld gemoed, zwol 'n heftige woede daarover in hem op.
Hij stampvoette op den grond. God.... God, waar bemoeiden zij zich mee; waren ze
dan zoo harteloos, dat ze hem veroordeelden, om iets, wat sterker was dan hij zelf,
maar wat hij toch ook zou verdedigen tegen 'n ieder en alles....? En David, die
ellendige gluiper, die den verstandigen brave uithing, waagde het te spreken over
wat hem heilig was, lief als 't leven....
En toen 's avonds, toevallig, hij alleen was met z'n oom, en de geestelijke
voorzichtig maar hartelijk z'n leed aanroerde, zei Jaap stug en bitter: Och 't was maar
't beste er niet over te praten, met hèm tenminste niet. Goeie raad kon toch niemand
geven en hij wilde dit maar stil en voor zich alleen uitvechten.
Eindelijk, den vierden dag, toen Jaap uit de kerk kwam - hij ging nu meer uit gewoonte
naar de mis dan om te bidden, want te bidden vermocht hij niet, door 't woelen van
z'n gedachten - zag hij in de verte den postbode aansjokken en tegelijk kreeg hij 't
gevoel, dat de zoo lang verbeide brief van Louise komende was. Gejaagd liep hij
den bode tegemoet, vroeg hem reeds op 'n afstand, bevend van spanning, of er
misschien een brief voor hem bij was.
‘Ja, meneer, ik geloof wel, dat ik iets voor u heb’, zei 't bedaarde mannetje en
zocht langzaam tusschen 't bundeltje papieren.
Jaaps hart bonste onstuimig, 'n hevige gejaagdheid trilde in z'n zenuwen. Hij had
't pakje brieven wel uit de handen van den bode willen scheuren, om zelf te zoeken.
En ja daar zag hij z'n naam, kloek geschreven; .... dat was voor hem.... Maar rustig,
als deed hij iets gewichtigs, reikte de man van de post hem den brief over. Achter
op het couvert was 'n kroontje ingedrukt.... Dit was 'n brief van Louise, dit was 't
einde van z'n twijfel. Opeens voelde Jaap zich sterk om alles te dragen, z'n
zelfbeheersching herwonnen; hij was nu, staande voor de beslissing, bijna rustig als
in gelatenheid. Het martelend wachten was voorbij.
‘'n Sigaartje, bode?’
‘Als ik u niet ontrief, meneer’. En met 'n tikje aan z'n linnen uniformpet en
gemoedelijk bedankje voor 't veilig-opgeborgen sigaartje, hervatte de besteller z'n
slof-gang over den langen, langen verpulverden grindweg.
'n Oogenblik stond Jaap in beraad. Waarheen? Hij wilde de eenzaamheid.... naar
z'n werkschuurtje nu.... maar kon hij wegblijven van 't gemeenschappelijk ontbijt?
Beter was van niet.... beter was zich nog 'n oogenblik te bedwingen, al dreef 't
verlangen onduldbaar.... Maar hij kon nu toch wel even vluchtig den brief doorzien....
Hem voorbij gingen de uit-de-kerk-komers en 't was hem of hij niet veilig kon zijn
voor hun onbescheiden blikken, doch ook, of 't lezen van Louise's beslissing, de
beslissing over hun beider toekomst, was als 'n plechtige daad, niet te verrichten dan
in zwijgende eenzaamheid. En besloten verborg hij den brief in z'n binnenzak,
zorgvuldig als 'n schat en ging de pastorie binnen.
In de huiskamer vond hij David, slurpend z'n kopje thee.
‘Heb je 't nieuws al gehoord?’ vroeg de litterator.
Jaap schrok. Z'n hersens waren aldoor zoo bezig met z'n liefde, dat hij dergelijke
vragen terstond en als van zelf sprekend er mee in verband bracht.
‘Wat dan?’ vroeg hij nerveus.
‘De dorpscoquette is verloofd, Hakman vertelde 't me uit de kerk’.
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‘Zoo’, zei de schilder, ‘gelukkig voor 't meisje’.
De litterator was in z'n nopjes. Over 't gevoel van jaloezie, dat hem knauwde, toen
hij 't gescharrel van 't meisje met den dorpschen jongen gemerkt had, zoo heel kort
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na zijn niet erg geslaagd amouretje, over dat gevoel was hij al volkomen heen. 't Was
immers van zelf sprekend, dat zoo'n dom schepseltje zich meer aangetrokken voelde
tot haars gelijken, 'n boeren-lummel prefereerde boven hem. En gelijk had ze ook..
want ze had natuurlijk wel begrepen - zoo dom zijn ze geen van allen - dat 't toch
nooit meenens tusschen hen worden zou. Maar 't prettige was vooral, zich nu
volkomen veilig te weten. Ze zou 't immers nu wel uit haar hoofd laten iets van 't
na-den-middag-wandelingetje met hem te verklappen. O. de zaak liep prachtig....
niet veel pleizier gehad, maar ook niet veel verdriet.. en in alle geval: hij was safe....
‘Je zal nu zelf wel inzien’, zei de professor, zich 'n tweede kopje thee inschenkend,
‘dat je indertijd, absoluut zonder eenige grond meende mij te moeten waarschuwen.
Je zal nou toch wel begrijpen, dat ik nooit iets met de dorpscoquette uitstaande gehad
heb of had kunnen hebben’.
‘Jawel’, antwoordde de ander, ‘ik begrijp er alles van. Wel m'n excuses’.
‘Daar zeg ik 't niet om’, zei goedig de litterator.
Er was 'n oogenblik stilte. Opeens vroeg David:
‘Zeg, vin je niet, dat 't zoo zoetjes aan tijd wordt om te vertrekken? De retraite
heeft nu, dunkt me, lang genoeg geduurd en voor jou is de attractie toch ook weg.
‘Ja’, zei de schilder, ‘ik vind ook, dat 't tijd wordt, dat je oprukt’.
Maar hij zei 't zonder heftigheid, voelde zich te moe om boos te zijn. Even later
kwam de pastoor binnen.
Jaap zat als suf te luisteren naar 't gepraat van z'n oom, die juist dien ochtend
bizonder spraakzaam was. 't Ontbijt duurde, duurde.... God kwam er dan nooit 'n
einde aan..? Of de pastoor Jaaps onrust bespeurde, vroeg hij plots zacht welwillend:
‘Als jij soms naar je atelier wil....?’
Nu was hij in z'n werk-schuurtje alleen. Zorgvuldig had hij de deur gesloten. Met
bevende, jachtige vingers brak hij den brief open en met door smart verstarden blik
las hij:
‘Beste vriend, want zoo en niet anders mag ik je voortaan noemen’.
'n Oogenblik, in verbijstering, bracht Jaap z'n handen naar 't hoofd. Dit was 't
einde, 't einde, dat hij gevoeld had in den eersten kus, dien ze elkaar gaven, dat hij
als 'n spookbeeld om zich wist de laatste dagen van martelend wachten en waaraan
hij toch niet gelooven kon, nu nog niet, schoon hij 't zag. Toen, uitgeput zonk hij in
z'n stoel, de brief viel voor hem op den grond en onbedwingbaar welden z'n tranen.
Stil zat hij daar ineen gekrompen, 'n enkele maal zacht kreunend van pijn, terwijl de
warme droppels leekten tusschen z'n vingers. Als geslagen, zonder opstand of fierheid,
'n overwonneling zonder hoop was hij nu.... Ja, dit was 't einde.... Wat kon hem de
rest schelen, wat kon hem z'n leven verder schelen? Beste vriend.... beste vriend....
En ze had hem verraden.... ze had vertrapt, wat hij haar schenken wou, 't beste wat-ie
bezat, had ze vertrapt.... Plots bruiste z'n woede op. Hij schopte den brief weg zonder
hem verder te lezen. 'n Razende lust om te vernielen, wat onder z'n hand was, kwam
in hem gevaren. Met 'n ruk draaide hij den ezel om, die nu al dagen tegen den wand
gewend stond. 't Groote doek trilde, de ezel wankelde.... Ha de gek, die hij was, de
tobber.... dat schilderde hij voor haar, daar stond 't werk van harde inspanning, dat
hem verheffen moest, tot haar hoogheid.... Hier, in dit bedompte hok lagen de uren
van gezwoeg en getob bij 'n arbeid, die hem waardig maken moest voor haar liefde....
Dwaas, idioot.... Er was immers maar één ding, dat waarde had.... Wist hij dat nu
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nog niet? En daarom, weg met z'n dwaze hersenschimmen, z'n geploeter. 'n Makkelijk
succes zou-d-ie voortaan niet meer versmaden, hij zou 't niet zoo diep meer zoeken....
weg met
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z'n gezoek waar 'n eigen weg, naar 'n mooien levensinhoud.... Z'n eerzucht was
dood....
Bevend van opwinding greep hij den stoel, drilde dien dreigend boven z'n hoofd....
'n Wellust zou 't zijn, dat werk met eigen hand te vernielen, 't gescheur en 't rijten
van 't linnen te hooren. Hij deed 'n stap voorwaarts, waggel als in dronkenschap....
Toen, in-eens, vielen z'n armen slap neer; even maar schramde 'n poot 't doek; de
stoel, losgelaten, plofte dof op den grond.... De liefde voor z'n werk, z'n kunst,
vergeten en verwaarloosd in de dagen van spanning, revolteerde plots oppermachtig
tegen z'n schennende daad.... En hij stond er als plots verlamd, met de beschaming
verwijtend in z'n hart, 'n misdadiger gelijk, die in overmoed z'n hand dorst te heffen
tegen iets heiligs.
Langzaam kwam z'n kalmte terug en 'n klaar beseffen van den toestand. Bezorgd
onderzocht hij nu of z'n schilderij beschadigd was, strijkend als liefkoozend met de
vlakke hand over de getroffen plaats.
Goddank, 't had niets te beteekenen; 'n weinig was de verf-laag afgeschaafd. En
of het doek na z'n overspannen, zinnelooze woede-uitbarsting hem dierbaarder was
geworden, bestudeerde hij z'n werk van nabij, vond gedeelten, die hem bizonder
geslaagd schenen, 'n schildering zooals hij te voren nog niet had bereikt.
En over z'n ellende jubeleerde 't dankbaar besef van z'n talent, van z'n al machtiger
wordend kunnen en sterker gloorde op 't geloof in zich zelf, in z'n kunst als 'n
onvervreemdbaar goed. Als 'n zachte troost kwam dit in hem gedaald, want wat hij
verloren mocht hebben aan illusies en vertrouwen, het voor z'n leven waardevolste
zou gestaald en rijper komen uit den strijd.
Moe boog hij zich om den brief op te rapen. Nu wilde hij alles weten, nu had hij
den moed om met z'n andere liefde af te rekenen.
En hij las, dat hij haar niet van harteloosheid mocht beschuldigen, dat ze 'n bitteren
strijd had gestreden, die haar oneindig veel had doen lijden. Maar nu wist ze ook,
dat ze wel eerbied voor hem had, hem hoogachtte als mensch en als kunstenaar, maar
dat haar ontluikende liefde voor hem niet groot en sterk genoeg was om 't offer van
haar toekomst te kunnen brengen. Haar levensinzicht en verwachtingen waren ook
zoo anders dan de zijne, dat ze hem niet gelukkig zou kunnen maken, eerder 'n beletsel
en hinder voor z'n geluk zou zijn. En dan, hij mocht niet vergeten, dat hij iets bezat,
wat zij miste. Hij had z'n kunst, die z'n leven vullen zou, hem geheel eischte. Ze
smeekte hem haar in vriendschap te blijven gedenken, zooals zij 'n dankbare
herinnering zou bewaren aan de dagen van hun samen zijn.... En ze rekende er op,
dat hij alles, wat tusschen hen was voorgevallen, zou bewaren als 'n heilig geheim..
Ziels-bedroefd, vouwde Jaap den brief samen. Och, was ze niet als de anderen,
als zoovelen van alle tijden, als die rijke jongen, die alles wilde doen wat de Meester
hem vroeg, als-t-ie z'n schatten maar behouden mocht....?
Nee, er was nu geen woede of haat meer in hem, wel heel diep medelijden. Louise
zou twee heeren willen dienen.... O, ze kon hem niet liefhebben, wilde niet, omdat
hij arm was en niet streven zou naar rijkdom, omdat hij de schat in zich zelf wilde
behouden en verrijken.... Maar zij verkoos 't leven met de groote leugen in haar hart.
En hun geheim zou hij bewaren.
Toen langzaam scheurde hij den brief in kleine stukjes en trad z'n werkschuurtje
uit. Hij ging naar de modderige sloot daarnaast-aan, drassig tusschen den weligen
groei van onkruid en overschaduwd door 'n paar oude wilgen met open-gespalkte
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lichamen. Hij strekte z'n hand boven den poel en liet de snippers vallen. En hij ging
terug in de nu vertrouwelijk geworden eenzaamheid van 't schuurtje.
Daar praalde de verheerlijking van het Hollandsche zwerk onder de Hollandsche
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luchten in gloeiende kleuren vastgelegd op doek; 't binnenhalen van 'n rijken oogst.
Met drift greep de schilder palet en kwasten.
Over de lage landen kwam als 'n nooding tot rust 't geklep van den Angelus.
En Jaap hoorde niet....

XII.
In razende vaart kwam de motor over den weg gesnord, achter zich opzuigend 'n
pluim van stof, 'n dreigende wolk gelijk, die de rijder tevergeefs trachtte te ontsnellen.
Als hangend op z'n wiel, de stuurstang in de sterke hand vastgekrampt, leek de jonge
Van Suylecom voort te glijden over de vlakke grind, zwierend overzij in de bochten
maar dra weer recht-standig op de rechte wegeinden. Nijdig waarschuwend toette
z'n signaalhoorn over de stille weien, nijdig suizel-snorde de machine als 'n
kwaadaardig monster.
In volle snelheid kwam hij zoo van Dijkhuyzen gerend, angstig nagestaard door
den enkelen voorbijganger. Toch ging hem de rit niet gauw genoeg. Woede en angst
dreven hem voort in koortsige haast en aldoor kampten in z'n hoofd twijfel en
wraakzucht, die hem deden vloeken tusschen de opeen geklemde tanden.... De gruwel
en 't schandaal als 't waar was.... God-nog-toe, God-nog-toe!.... als 't waar was, wat
in dien brief stond....! Die vervloekeling van 'n artist, flirtend met z'n meisje.... 's
nachts samenkomend met Louise.... Maar 't was onmogelijk, 't moest gelogen zijn....
Louise kon zich zoo niet verlaagd hebben.... 't was gemeene laster.... Dat die schilder
't geprobeerd had, ja.... dat zou wel zoo wezen, daar zag hij wel naar uit, maar dat
Louise.... nooit, nooit.... Maar hij moest en zou te weten komen, wie den brief
geschreven had.... 'n verdraaide hand, niet onderteekend.... één, die 't wel met 'm
meende, noemde de schrijver zich.... Juffrouw Jansen misschien....? Vervloekt, dat-ie
zoo lang in Amsterdam was blijven hangen.... al die dagen had de brief op z'n kamer
gelegen.... Och, maar Louise had-ie toch niet meer kunnen treffen.... was dat misschien
iets als 'n vlucht, dat plotselinge vertrek naar huis door haar zieke moeder....? Nee-nee,
dat kon niet. Louise had hem immers met 'n paar regels doen weten, dat haar moeder
nog al ernstig ongesteld was ook.... Hij wist zelf niet meer wat-ie er van gelooven
moest, z'n kop liep om.... Dat stond in alle geval vast, hij zou achter de waarheid
komen, kostte wat 't kostte.... En als 't waar was, dat die ellendige kladder den
treurigen moed had gehad.... God mocht 'm bijstaan, hij was in staat hem den nek te
kraken.... Maar Louise kon niet schuldig zijn, niet zoo tenminste als die vuile brief
wou doen gelooven.... Och, hij had zich zelf ook wel wat te verwijten. 't Was in
Amsterdam niet heelemaal in den haak geweest.... Nou ja, maar hij was 'n man, had
er spijt genoeg over.... maar wat doe je al niet voor dwaasheden als je niet heelemaal
nuchter bent.... God, wat duurde die weg lang.... Ha, maar nou was hij er toch bijna....
Eerst maar naar de pastorie, den schilder rekenschap vragen, 'ns kijken hoe die zich
houden zou, wanneer hij den brief las.... Hoe heette die vent ook weer....? 't Donderde
niet, hij zou maar vragen naar meneer den schilder.... meneer, meneer, die
burgerjongen 'n meneer....? 'n Meneer, die probeerde amouretjes aan te knoopen met
'n verloofd meisje....? 'n Ploert was-t-ie....
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Ze waren juist met eten begonnen, toen Martha met 'n ontsteld gezicht kwam zeggen,
dat meneer Willem van Suylecom er was om meneer Jaap te spreken. 'n Oogenblik
was er stilte als na 't ontvangen van een ongeluks-tijding. De schilder kneep z'n servet
krampachtig samen; heel even werd hij bleek. De pastoor en David keken hem
groot-oogig aan; schrik groefde 'n nerveuse trek op hun gezichten. Opeens vroeg de
oom: ‘Zal ik 'm te woord staan, jongen?’
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Er was 'n bezorgde, vaderlijke klank in z'n stem, die den schilder zacht aandeed. Hij
voelde, hoe de pastoor over tafel heen z'n hand greep, die drukte als ter bemoediging.
Maar Jaap was reeds volmaakt kalm.
‘Maak u toch niet ongerust. 't Is niets, werkelijk. Ik kan zelf best m'n woord doen’.
En krachtig z'n stoel achter-uitschuivend, stond hij op.
‘Blijf in alle geval bedaard, beste jongen’, waarschuwde de geestelijke nog. Jaap
glimlachte schamper: ‘Natuurlijk, natuurlijk’ en wuivend met de hand, als gold 't 'n
grapje, ging hij de kamer uit.
‘Nou gaat 't waarachtig meenens worden’, geloofde de litterator in spanning, die
'm zenuwachtig grinniken deed.
Maar de pastoor was opgestaan, posteerde zich in luistering bij de deur.
In 't voorkamertje geruchtte de opgewonden stem van den jongen Van Suylecom,
koel en rustig antwoordde de schilder.
De pastoor schudde het hoofd: ‘'t Is donderen hoor’.
In 't kleine vertrekje stonden ze tegenover elkander, de rijke jongen en de kunstenaar.
Hoogmoedig, met 'n verwaand meerderheidsvertoon, om terstond indruk te maken
had Van Suylecom den brief Jaap ter lezing overhandigd, gevraagd, wat hij daar op
zeggen kon en staande, geleund tegen het venster, de armen over elkaar gekruist,
bekeek hij met koel-strenge oogen als een rechter den schilder, die zich gemakkelijk
in 'n stoel had gevleid en kalm te lezen begon. Hij was zich zelf volkomen meester.
Maar lezende begon 'n bijna duivelsche vreugde in hem te tintelen. Ha, hoe had
hij 't lot van die twee menschen in z'n handen, hoe kon hij met èèn woord de gansche
toekomstberekening van Louise vernietigen; en wat kon 't hem schelen, wat er dan
met hem zelf gebeuren zou.... Hij zou die woede-en-smart-uitbarsting van dien jongen
rijkaard wel 'ns willen zien, wanneer hij hem kalm in z'n gezicht zeggen zou, dat
alles waar was, wat er in dien brief stond, dat ze goed bespionneerd waren door
juffrouw Jansen.... Ja, ja alles was waar, er was zelfs nog meer gebeurd dan geschreven
stond.... Zou de eind-triomf dan eigenlijk niet aan hem zijn, zou hij dan niet de straffer
zijn van Louise's halfheid?
In volkomen zelf-beheersching vouwde hij den brief op, legde hem op tafel. Toen
vroeg hij Van Suylecom strak aanziende:
‘Wat gelooft u er zelf van?’
Maar de ander, door Jaap's minachtende kalmte geprikkeld, beseffend instinctmatig
de kracht, welke van den schilder geestelijk uitging, wantrouwender nog geworden,
viel uit:
‘Wat ik geloof, wat ik geloof....? .... Maar dat gaat u niks aan.... U is onbeschoft,
meneer.... U heeft me eenvoudig op uw eerewoord te zeggen of 't waar is.... of die
beschuldigingen waar zijn, ja of nee....? Ik kan uw verdere praatjes wel missen’.
‘Waarom windt u zich zoo op?’ vroeg de schilder sarcastisch, ‘u moet probeeren
correct te blijven.... U schijnt dus dat geklets in dien brief te gelooven.... Nou, ik
moet zeggen, dan heeft u geen hooge dunk van uw meisje.... tenzij ze de verloving
met u verbroken heeft....’
Van Suylecom stampvoette van drift.
‘Zeg ja of nee, verdomme.... ik wil weten of je 'n ploert bent of 'n fatsoenlijk
mensch....’
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Plots was Jaap opgesprongen, z'n handen trillend van woede sloten zich tot
vuisten.... 'n Oogenblik stonden beiden uitdagend tegenover elkaar, de aderen dik en
blauw gezwollen in de bleeke gezichten en er was iets dierlijks gekomen in die twee
mannen, strijdend om 'n vrouw.... 'n Oogenblik maar, want dra had de schilder zich
weer hersteld.
‘U slaat 'n heel verkeerde toon aan, meneer Van Suylecom. Welk recht heeft u om
me te verdenken? Als 't waar was, dat freule van Thorn mij lief had gekregen en ik
haar.... wat toch mogelijk had kunnen
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zijn, is 't niet zoo....? dan had ik u waarachtig wel aanstonds uit den droom geholpen,
dan had ik u m'n victorie allang in de ooren gekraaid....’
‘Daar gaat 't niet om’, barstte Van Suylecom weer los, ‘u staat te draaien.... u wordt
beschuldigd tijdens mijn afwezigheid met mijn meisje geflirt te hebben.... u zou
geprobeerd hebben amouretjes met haar aan te knoopen.... en nu heeft u maar kort
en goed te zeggen of dat waarheid is of laster....’
Toen zei Jaap zonder aarzelen, kalm en plechtig: ‘Dat is laster’.
‘Heeft er nooit iets bestaan tusschen u en Louise?’
‘Nooit’.
‘Op uw eerewoord’?
‘Op m'n eerewoord’.
De jonge Van Suylecom weifelde. Nog bleef 't wantrouwen. Was dan heel die
brief vuige laster of was de schilder 'n brutale leugenaar? Besloten zei hij:
‘Zweer 't dan’.
De strijd was kort. Dit was 'n offer voor Louise, voor Louise, die geen levensmoed
had, die den rijkaard begeerde om veilig door 't leven te kunnen gaan. En met vaste
stem zei Jaap:
‘Ik zweer 't’.
De ander wischte zich het zweet van 't voorhoofd.
‘Nu moet ik u wel gelooven....’
Er was 'n oogenblik stilte.
‘Wilt u me nu helpen’, vroeg Van Suylecom bedaarder, ‘uit te vinden, wie die
lasterlijke brief geschreven heeft?’
‘Dat is niet noodig. Ik weet wie 't is’.
‘Wie dan?’
‘Dat komt er niet op aan. 't Is 'n persoonlijke wraak, begrijp u? U zult verstandig
doen om heel dat geschrijf te negeeren.. dan is 't succes en 't leedvermaak nihil....
Over dergelijke dingen stapt 'n verstandig mensch heen.... En dan.... u moet er ook
uw meisje niet eens over spreken.... 't Zou zoo krenkend zijn, wanneer ze moest
merken, dat u ze ook maar 'n oogenblik verdacht heb....’
Als vaderlijk zat Jaap te vermanen, achterover geleund, 'n vermoeide met bleek
gelaat, star-oogend naar den ander, die wat bedremmeld verlegen om z'n bruuske
optreden, stond te plukharen aan z'n snor. In 't hoofd van den schilder was 'n vreemde
lichtheid, die hem snel deed denken, maar hij proefde amper de woorden, die hij,
oneigen klinkend, sprak. Ook was er geen wroeging over z'n leugen.... geen leugen
uit lafheid.... Hij voelde zelf iets als blijdschap, dat hij liegende, zoo
overtuigend-oprecht scheen te spreken. Geen diepe aandoening bespeurde hij in zich,
alsof z'n ziel plots was verstompt.... geen haat, geen liefde, geen verachting.. Hij
voelde zich tooneelspeler, opgaande in z'n rol. En ernstig, logisch uitleggend, betoogde
hij verder.
Hij begreep volkomen de opgewondenheid van meneer Van Suylecom, lieve
hemel, zoo'n brief was wel in staat om je 'n oogenblik te doen schrikken.... maar bij
kalm nadenken, moest hem toch duidelijk worden 't idioot onmogelijke van de
beschuldiging.... Feiten werden er niet in genoemd.... Er was uit 'n scherts mogelijk
venijn gezogen.... Hij wist immers zelf hoe 't op kleine plaatsen gaat. Wanneer maar
één de veronderstelling oppert, dan maakt nommer twee die veronderstelling tot
gebeurtenis.... Zoo was 't ook hier wel gegaan, maar thans had 'n persoonlijke
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wraakneming waarschijnlijk de zaak 'n gevaarlijken kant opgedreven.... En die
nachtelijke samenkomsten, dat was 't non-plus-ultra van bespottelijke
verdachtmaking.... 't Was werkelijk om te lachen.. Als 't waar was, dat-ie over dag
flirtte.... maar och, nee, 't was zonde van hun tijd om er nog 'n woord over vuil te
maken.... Ten slotte, freule van Thorn stond te hoog dan dat zij verdediging noodig
had, dat zou wel niemand beter beseffen dan haar aanstaande man. En wanneer de
beschuldigingen niet met deugdelijke bewijzen konden gestaafd worden, was 't een
beleediging
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van z'n meisje er notitie van te nemen.... Maar, wilde meneer Van Suylecom toch en
ten overvloede 'n bewijs voor 't tastbaarlasterlijke van den bewusten brief, dan wilde
Jaap die nog wel geven. Zou de oude heer hem niet terstond de deur gewezen hebben,
wanneer hij zich vrijheden tegenover z'n aanstaande schoondochter had
gepermitteerd....? Nu, dat was allerminst gebeurd.
Telkens met stom ja-knikken of korte onderbrekingen, gaf Van Suylecom z'n grage
bewijzen van instemming, maakte eindelijk excuses. De brief had 'm overdonderd.
Hij was zonder zich te bezinnen op z'n motor gesprongen, had gereden of de duivel
hem op de hielen zat.... Hoe ben je dan hè? Je vreest zoo gauw 't ergste.... Maar
Goddank, hij zag nu duidelijk in, dat hij zich noodeloos ongerust hàd gemaakt.... Hij
was misschien in 't begin wat heftig geweest. Meneer Mennings had 'm ook wel 'n
beetje geïrriteerd, maar dat zou hij hem niet kwalijk nemen. Enne.... ja 't was wel 't
beste de heele zaak maar dood-te-zwijgen, al had-ie grooten lust te ontdekken, wie
de schrijver van dat lasterlijk stuk was. Meneer Mennings zou 'm zelfs 'n grooten
dienst bewijzen, als hij zei, wie hij er van verdacht.
Maar Jaap, opstaande, schudde energiek 't hoofd.
‘Dat zou nergens toe dienen. Want we hebben immers geen enkele aanwijzing.
De hand is prachtig verdraaid. En gaat u onderzoeken, dan wordt de heele geschiedenis
ruchtbaar en dat kan toch uw bedoeling niet zijn. Nee, nee, we verscheuren kalm de
brief, u gaat direct terug naar Dijkhuijzen, spreekt er met niemand over.... en na 'n
paar maanden is u alles vergeten en, wie weet, de gelukkige man van freule Van
Thorn’.
Van Suylecom beloofde, nam haastig afscheid.
Toen de voordeur achter hem dicht was gevallen, kwam de pastoor met vragend,
bezorgd gelaat in de gang Jaap te gemoet.
En de schilder met 'n breeden arm-zwaai riep:
‘La comédie est finie’.
Z'n rauwe lach doorgilde 't kloosterlijke huis.

Kracht naar kruis*)
door J. Everts.
RENÉ DE CLERCQ, vijf en-dertig jaar. LIEN, zijn vrouw, een-en-dertig jaar. ELS, haar vriendin,
acht-en-twintig jaar.

LIEN en ELS
(in heel eenvoudig-gemeubileerde huiskamer der de Clercqen. 't Is avond. De lamp brandt. Lien ligt
languit op een ruststoel. Klok slaat.)

LIEN
*) Vertooningsrecht voorbehouden.
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(ziet er bleek en ietwat verfonfaaid uit. Haar kleeren hangen slap en slobberig om haar lichaam; 'r
donkere haren zijn slordig gekapt en verward, met hier en daar een losse sliert of piek. Het geheel
maakt den indruk van een vrouw, die door lange ziekte en veel lijden niets meer om haar uiterlijk
geeft. - Ze doet niets, maar is zeer nerveus, knipt telkens met haar vingers en wentelt zich onophoudelijk
heen en weer.)

ELS
(heel eenvoudig gezond blond meisje, wier kalmte, in tegenstelling met Lien's bewegelijkheid, zeer
opvalt. Ze ziet er jong uit voor haar leeftijd. Ze zit aan tafel en is bezig met naaiwerk.)

LIEN:

Tien uur. Nu kan hij ieder oogenblik hier zijn.
ELS:

Ja. Maar wind je nu niet zoo op. Dat is heelemaal niet goed voor je.
LIEN
(zucht):

Nee, dat weet ik. Dat voel ik zelf ook. 't Zet me weer weken achteruit. Ik vecht er
ook voortdurend tegen; maar 't geeft me niets. 't Is sterker dan ik zelf. Ik ben de laatste
dagen ook weer zoo akelig nerveus.
(knipt met de vingers, rekt de armen en zucht lang en diep met een kreunend geluid.)

ELS
(geërgerd):

Dat komt door niks anders dan door dat beroerde examen.
LIEN:

Ja, daardoor ook. Maar dat is 't toch, geloof ik, niet alleen.
ELS
(opgewekt):

Wat dan nog meer? Biecht eens op. Misschien kan ik er wat aan doen. In ieder geval
moet je 't niet opkroppen, dan ga je er maar over tobben.
LIEN
(weifelend):

Ik weet niet.... 't Is eigen-
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lijk heel gek.... Maar de laatste dagen heb ik maar zoo'n gehaast gevoel....
ELS
(verwonderd):

Gehaast gevoel?
LIEN:

Ja.... Zoo'n haast om beter te worden bedoel ik. Begrijp je niet?
ELS:

Nou, 't zal je gaan vervelen. Geen wonder.
LIEN:

Nee, dat is 't niet. 't Is eer iets angstigs. 't Is een gevoel, of ik.... of ik op een bepaald
tijdstip beter mòet zijn, en dat er anders.... iets.... iets.... ik weet niet wat, maar iets
ergs, iets naars, een ongeluk of zooiets zal gebeuren.
ELS:

Hé, hoe vreemd.
LIEN:

Ja, dat vind ik zelf ook.
ELS:

Wat kan d'r nou gebeuren? Immers niets.
LIEN
(heeft Els onderwijl scherp onderzoekend aangekeken, zonder dat deze 't merkt):

Nee, hè?.... En toch kan ik het maar niet van me afzetten. En op zulke momenten
heb ik juist zoo'n wanhoop, zoo'n miserabele wanhoop, dat 't nooit meer terecht zal
komen.
ELS:

Nou ja, dat geagiteerde gevoel verzwakt je natuurlijk. Dat moet je ook van je afzetten.
LIEN:

Ja, kon ik dat maar.... O, dat ellendige gevoel van dat hart, dat niet meer mee wil,
niet meer mee kan, dat kapot is!....
ELS:

Kom, kom. Je kan met een hartkwaal tegenwoordig nog best mee. Je kan er heel oud
mee worden, als je maar oppast.
LIEN
(als heeft ze Els' woorden niet gehoord)

Wat dat is, kan je je niet voorstellen, als je 't niet zelf ondervonden hebt.
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(bitter)

Ik ben met recht: in het hart getroffen. Dan ben je niet veel meer waard.
(Zich plotseling opwringend, nerveus, als in opstand tegen een innerlijken weerstand):

En toch zou ik zoo graag gauw beter willen zijn....
(zachter, als voor zichzelf alleen)

voor 't te laat is.
ELS:

Voor 't te laat is? Wat zeg je dat vreemd. Hoe bedoel je?
LIEN
(komt met een schrikje tot zichzelf, kijkt Els eerst verlegen, daarna met verwondering aan)

Och nee, niks, niks. Onzin.
(In een uitbarsting als van waanzin, de vuisten gebald boven het hoofd)

Als-tie 't nou maar krijgt! Als-tie 't nou maar krijgt!!!
ELS
(opschrikkend)

Lien! Kind! Ben je dol? Wat mankeert je? Je zoudt iemand een doodschrik op z'n
lijf jagen. Toe, wees nou kalm.
(Schertsend)

Anders stop ik je in bed hoor. Dan kan je tot morgen wachten.
LIEN
(overdreven kinderachtig)

O nee, nee, niet in bed. Dat nare bed. M'n vader hield ook niks van zijn bed; die zei
altijd: ‘In bed, daar sterven de meeste menschen.’ Maar....
ELS.

Dat lijkt me anders de kwaadste plek nog niet om dood te gaan. Je ligt lekker warm
en zacht, en op je gemak zeil je zoo den hemel in.
LIEN:

Hè tjazzus, wat een profanie!
ELS:

Ik meen 't. Ik hoop vanuit een behaaglijk milieu ‘op te gaan’. Veel menschen, waar
ik van houd, om me heen; en vooral geen treurgezichten.
LIEN:
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Eigenaardig. Maar wat ik je zeggen wilde: bij mijn vader kwam het niet uit. Hij stierf
bij ons op de stoep, de huissleutel al in z'n hand. Ook een hartkwaal.
ELS:

Zoo? Dergelijke herinneringen zou ik anders maar niet te veel ophalen.
LIEN
(kijkt Els even verbaasd aan, begrijpt dan):

O, dacht je dat?.... Nee, dat kan me niets schelen. Dat ben ik het volgende oogenblik
alweer vergeten. Verbeeld je, dat ik....!
ELS
(haar onderbrekend)

Kalm nou.
LIEN:

Ja, ik zal kalm wezen, heusch. Ik ben al kalm, kijk maar.
(Inzinkend):

Maar o.... als je ook eens wist, wat 't voor me is. 't Is of m'n leven ervan afhangt.
ELS:

Nou, kom. Zoo moet je 't niet opvatten. Zoo ernstig is 't nou toch ook weer niet. Denk
nou maar, dat 't niet gelukt is. Anders zal de tegenslag zoo vreeselijk voor je zijn.
Dan stort je misschien weer heelemaal in.
LIEN
(handenwringend):

Ja ja, je hebt gelijk. Natuurlijk.
(Als in gedachten)

Afgewezen.... nee, dat kan ik me niet voorstellen. Hij is zoo knap, Els. Dat zou
onrechtvaardig, dat zou gemeen zijn.
ELS:

't Zou toch de eerste keer niet zijn.
LIEN
(als heeft ze Els niet gehoord)

.... En dan dat ouwe leven weer op nieuw beginnen: diezelfde armoe, datzelfde knijpen
om uit een dubbeltje elf centen te halen; dat geploeter met onze twee schatten
(geheel verteederd)

die lievelingen.... En ik zoo zwak.... Ik zal er nooit meer tegen kunnen....
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ELS:

Kom, niet zoo somber. Je bent den laatsten tijd heusch al aardig opgeknapt. Als dat
zoo doorgaat....
LIEN
(terneergeslagen)

Als dat zoo doorgaat, ja.... Maar, als 't nu weer niet gelukt is.... Dat eeuwige
soliciteeren.... en die reiskosten, die je maar nooit terugkrijgt.... 't Is voor hèm ook
zoo ellendig. Die arme stakkerd.... Wat zal die vandaag weer een dag hebben
doorgemaakt.... En dan dat wachten, dat ellendige wachten....
ELS:

Ja, maar hij houdt zich flink. Hij zet er zich tegen in. Neem maar een voorbeeld aan
'm.
LIEN
(extatisch):

Ja, hij....! O, als ik binnenkort beter ben, zal ik 'm eens goed vertroetelen. Daar kan
ik soms tijjen achtereen aan liggen denken: hoe ik 'm dan te goed zal doen. Want je
weet niet, hoe lief, hoe zacht en geduldig hij al dien tijd van m'n ziekte geweest is.
ELS:

Ja, dat kan ik me best voorstellen.
LIEN
(haastig):

Hoezoo?
ELS
(die niets gemerkt heeft):

Nou, dat ligt heelemaal in zijn aard, vind ik, om zich zelf te verloochenen.
LIEN
(moe terugvallend):

Ja. O ja,.... Daarom was 't ook zoo heerlijk, dat je bij ons in huis hebt kunnen en
willen komen....
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ELS
(haalt de schouders op).

LIEN:

.... nog niet zoozeer, om al de hulp, die we van je hebben, dan wel de gezelligheid,
die je weer in ons huishouden hebt gebracht. Want 't was dien tijd, voor dat jij kwam,
hier niet erg gezellig, Els, dat kan je wel begrijpen: ik niks waard, en de kinderen
mochten nooit eens spelen, vroolijk zijn.... En René is juist zoo op gezelligheid
gesteld. Heeft-ie je dat nooit gezegd?
ELS:

Neen.
LIEN
(als verbaasd):

Hé? En heb je 't ook nooit aan 'm kunnen merken?
ELS
(aarzelend):

Neen.... Niet bijzonder.
LIEN
(blijkbaar verlicht):

O. Zoo.... Nou....
(plotseling in een anderen toon).

Och, Els, Els, wat hadden we zonder jou toch moeten beginnen? En nog? En nog?....
We zullen je nooit dankbaar genoeg kunnen zijn.
ELS:

Maak je daar nou maar geen zorg over. Wat ik gedaan heb, heb ik graag gedaan, met
plezier, voor jullie. En ik blijf bij je, tot je weer heelemaal de ouwe bent, hoor.
LIEN
(met een vaag, moedeloos gebaar in de ruimte):

O, heelemaal de ouwe....
(ze lacht zwakjes, ouwelijk, ongeloovig).

ELS
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(met kracht):

Daar moet je aan gelooven, Lien. Dat moet je zelf ook gelooven. Dat is de halve
genezing.
LIEN:

O, Els, wat ben je toch een goeie, goeie engel.
ELS:

Ach wat!
LIEN:

Ja zeker. Echt een engel: door God op de aarde gezonden om die menschen te helpen,
die 't zwaar hebben, die geen ‘kracht naar kruis’ hebben.
ELS:

Ben je dwaas. In mijn omstandigheden zou je immers precies hetzelfde gedaan
hebben, voor een ouwe vriendin, die 't moeilijk heeft. 't Zou nog al wat moois zijn,
als ik je in de narigheid had laten zitten. 't Heeft niets te beteekenen.
LIEN:

We zullen 't je ook nooit kunnen betalen.
ELS
(verontwaardigd)

Betalen?!
LIEN:

Nou ja, vergelden dan op d'een of andere manier.
ELS
(stroef):

Hoeft ook niet. Daarvoor doe ik 't niet.
LIEN
(na een korte stilte):

Kwart over tienen.
ELS:

Ja, je bent eigenlijk over je tijd. Je moest er allang inliggen.
LIEN:

O, maar ik ga niet naar bed voor hij thuis is. Ik kan nou toch niet slapen.
ELS:

St! Daar hoor ik wat, geloof ik.
(Ze luisteren. Beneden slaat een deur dicht)
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LIEN:

Waarachtig! Ja, dat is-tie! O, o, o.... nou sterk wezen!
(Eenige seconden later staat René met jas en hoed in de deuropening. Zijn gezicht straalt. Hij
heeft een bleek knap gezicht, met zwart krullend haar).

RENÉ:

Geslaagd!
LIEN
(uit een juichkreet en opent wijd haar armen. René loopt op haar toe, bukt zich over haar heen. Zij
sluit hem in haar armen en overdekt zijn gezicht met kussen. Dit duurt eenigen tijd en terwijl hoort
men haar stem: ‘O, o, hoe heerlijk! Eindelijk, eindelijk dan toch’, en zijn stem: ‘Au, au, laat me nou
toch los’. - Na een korte poos maakt hij zich goedig-lachend los).

RENÉ:

Ik stik bijna. Mag ik Els nou ook even goeien dag zeggen?
LIEN
(nog juichend):

O, maar ik ben ook zoo blij, zoo blij, dat ik je weer bij me heb, en.... en....
ELS
(drukt terwijl René de hand en zegt zeer nadrukkelijk):

Hoe heerlijk voor je. Van harte gelukgewenscht. Je hebt 't verdiend.
LIEN:

Verdiend?.... Hij had 't allang moeten zijn! Mannie, hoe zalig toch! Kom nou toch
nog eens hier....!
(Ze omhelzen elkaar weer, zacht blij lachend).

LIEN:

En.... en.... hoeveel?
RENÉ:

Achttienhonderd.... Aanvangssalaris.
LIEN:

Achttienhonderd, aanvangssalaris! Dus je krijgt nog meer!.... O, maar we zijn rijk!
We zijn rijk, Els!
ELS
(glimlachend, mee in het geluk):

Ja. En nou zal je eens zien, hoe gauw de geleden ellende vergeten is.
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RENÉ
(zucht):

We zullen 't hopen.
LIEN:

Zucht je? Zucht je? Nou, nou je 't hebt?
RENÉ
(heeft onderwijl jas en hoed op een stoel gelegd en is aan de tafel gaan zitten):

De sporen van wat we hebben doorgemaakt, vrouwtje, kan deze ééne gelukvlaag zoo
maar niet in eens wegblazen.
LIEN:

Hoe dichterlijk!.... Ik heb altijd wel gedacht, dat er in jou nog zooiets van een dichter
stak.
ELS
(verwonderd)

Maar.... Geluksvlaag?.... Dit is toch een vaste betrekking: leeraar aan een Hoogere
Burger School....
LIEN:
(trotsch):

In geschiedenis en aardrijkskunde.
RENÉ:

Ja, 't is een zoogenaamd vaste betrekking, maar.... maar.... ja, ik weet niet, wat dat
is.... misschien komt 't doordat we te lang in de misère hebben rond gekropen, maar..
(sneller, luider)

ik kan nu eenmaal niet goed meer aan het geluk gelooven.
LIEN:
(moedeloos)

Nee, ik soms ook niet....
RENE:

Je went aan alles, past je aan alles aan. We hebben nu zoolang in allerlei misère
gezeten, dat we voor voorspoed en weelde eigenlijk niet meer geschikt zijn. 't Is net
als met de dieren en planten, die gewend zijn in vocht en donker te leven en die in
de volle zon eenvoudig verkwijnen en doodgaan.
ELS:
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Foei, René. Zoo mag je niet spreken. En je kinderen dan? Hebben die je dan geen
geluk gegeven?
RENÉ:

Daar heb je 't nou juist: de kinderen..! Wat het finantieele betreft, zijn we nou zoowat
uit den brand. Dat is in orde. Maar nou de
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rest? Wat hangt ons nou weer boven het hoofd? Er moet iets komen. Dat kan niet
anders....
LIEN
(murmelt voor zich heen):

Mijn voorgevoel....
RENÉ:

.... Dat kan immmers ook niet anders? Anders zouden we een hemel op aarde hebben.
En daar geloof ik nou eenmaal niet aan....
(opsommend):

De kinderen kunnen ziek worden, ten eerste. En dan, zeker, Lien gààt vooruit, maar
hoelang zal deze toestand nog duren?
(tot Els)

En als jij ons dan den een of anderen dag niet meer helpen kan....
LIEN:

O, daar hoef je geen zorg over te hebben. Els blijft bij ons, tot ik weer heelemaal
beter ben, heeft ze beloofd.
RENÉ
(opstralend):

Is dat waar?
ELS
(knikt een weinig verlegen, de oogen neer.)

RENÉ
(geroerd):

O, dat is heerlijk! Dat is mooi!
(reikt Elsje de hand: Warm):

Ik.... ik kan je niet zeggen, hoe dankbaar ik je daarvoor ben. Jij bent onze goeie
beschermengel.
LIEN:

Dat heb ik ook al gezegd.
(tot Els)
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Zie je nou wel?
ELS:

Ja maar, jullie mogen me niet zoo ophemelen. Daar kan ik niet tegen. Ik voel me,
voorloopig althans, daarboven heelemaal nog niet thuis. Ik ben maar een heel gewoon,
zondig menschje van hier beneden.
RENÉ
(met overtuiging):

Maar in ònzen hemel hoor je wel thuis; in den hemel, zooals wij hem denken. Niet
waar, vrouwtje?
LIEN
(ietwat stroef):

Ik heb 't 'r ook al gezegd. Maar ze wil 't niet gelooven.
ELS:

Jullie maken me verlegen. Pas maar op; over een poosje, als Lien beter is, zijn jullie
blij, als ik weer opkras.
LIEN:

Hè Els, hoe kan je dat nou zeggen?
RENÉ:

Dat zou al heel ondankbaar zijn!
ELS:

Maar zeg eens, 't is zeker een dag vol spanning voor je geweest, hè?
RENÉ:

Nou, wel een beetje. Dat begrijp je. Ik voelde me wel vrij zeker, maar je hangt toch
altijd voor een groot deel van het toeval af, met wat daar nog bij komt als: protectie,
relatie, je persoonlijk voorkomen....
LIEN:

Nou, dat laatste, daar hoefde je waarachtig niet over in te zitten. Zoo lief als jij ziet
er toch geen een uit.
RENÉ:

Poeh, poeh!
LIEN:

Nee, hè Els? Heeft ie nou geen lief gezicht?.... Je mag 't gerust zeggen, hoor. Ik zit
er nou toch bij....
ELS
(verontwaardigd, verlegen):

Zeg, Lien!..
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RENE:

Wat zijn dat nou voor praatjes, Lien?
LIEN:

Nou wil ik eens zeggen, wat ze laatst gezegd....
ELS:

Hè nee, Lien. Dat is leelijk van je. Ik zeg je nooit meer wat.
LIEN:

Nou goed, ik zal 't niet verklappen.
(Een lange geeuw)

Hè.... 't is voor ons ook een dag van spanning geweest. Ik heb een gevoel, of ik ook
examen gedaan heb: ik ben totaal afgeloopen.
RENÉ:

Ja, je ziet er moe uit, lieveling. Je moet naar bed.
(Kijkt op zijn horloge)

Sakkerloot, 't is al ver over je tijd.
LIEN:

Ik heb nog niets geen zin.
RENÉ
(eenigszins geïrriteerd):

Toe, heusch. Rust is alles voor je.
ELS:

Ja Lien, wees nu verstandig.
LIEN
(staat na eenigen tijd, als met weerzin, langzaam op. Ze ziet er zeer vervallen uit in haar peignoir.
Ze geeft René een zoen en 't klinkt heel ernstig, bijna droevig en smeekend, als zij met bijzonderen
aandrang zegt):

Ga jij nog niet?
RENÉ
(geeft haar een zoen terug; kort, bijna haastig):

Nee, ik blijf nog even zitten. Ik heb nog niets geen slaap.
LIEN
(heel ernstig, zacht en treurig, en op slependen toon):

Goeie nacht, dan....
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RENÉ:

Goeie nacht.
LIEN:

Ga je even mee, Els?
ELS:

Ja ik kom.
(Lien gaat heel langzaam de kamer uit. 't Maakt den indruk. of zij weifelt. Bij de deur blijft zij
heel even stilstaan, kijkt om naar René. 't Duurt heel kort; dan is zij verdwenen. Els volgt haar.
- René is een korte poos alleen. Hij gedraagt zich opeens heel zonderling en nerveus. Hij haalt
de krant naar zich toe, kijkt er even in, schuift haar bijna dadelijk weer van zich af; neemt het
verstelwerk van Els op, bekijkt 't, schudt teeder glimlachend het hoofd, legt 't weer neer. Hij
kijkt telkens naar de deur, waardoor de beide vrouwen verdwenen zijn, staat op en loopt
onrustig de kamer op en neer).

ELS
(komt weer binnen, heel kalm):

Ziezoo, daar ben ik weer.
RENÉ
(dwingt zich, zooveel doenlijk, tot kalmte):

Ligt ze erin?
ELS:

Ja. Ze zal wel dadelijk slapen. Ze was dood-op.
RENÉ:

Ze zag er tenminste weer vreeselijk slecht uit.
ELS:

Dat was de reactie na de opwinding waarschijnlijk.
RENÉ
(zucht zwaar):

Hoe zal dat nog eens eindigen?
ELS
(die de tafel een weinig opgeruimd heeft):

Hé ja, dat heb ik nog vergeten te vragen: wil je niet wat hebben?
RENÉ:

Om je de waarheid te zeggen: graag. Ik heb sinds van middag half twee niets gehad
dan een broodje aan het station. Er was geen tijd voor: ik kon den trein net halen.
ELS:
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Sinds van middag half twee! En 't is nou: over half elf. Stakkerd! Dan zal je wel
rammelen.
RENÉ:

Nee, zoo erg is 't niet. Ik heb den laatsten tijd trouwens weinig trek; en
(glimlachend)

ik ben aan een minimum gewend.
ELS:

Wat wil je dan eens hebben? Wil ik het eten even opwarmen? Je mag nou weleens
gekoesterd worden.
RENÉ:

Nee. nee.... Het eten opwarmen!
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Wat een rompslomp! Geef me maar een paar boterhammen, dat is genoeg.
ELS
(bij de kast)

Met een glas melk? Dat is goed voor je.
RENÉ:

Ja, dat is goed, dat is goed.
ELS:
(maakt vlug een paar boterhammen voor 'm klaar, zet ze voor hem neer met een glas melk)

Alsjeblieft.
RENÉ:

Dank je wel.
(Hij eet een paar stukjes, houdt weldra op)

RENÉ
(quasi-luchthartig):

Wat ben je toch goed voor me, Els.
ELS
(eveneens luchthartig):

Vin' je? Dat is toch heel gewoon: ik neem hier het huishouden waar, en nou moet ik
toch zorgen, dat de man des huizes, die de kost verdient, behoorlijk te eten krijgt.
Dat is niet meer dan een staaltje van mijn plicht.
RENÉ:

M'n verdoemde soldatenplicht.
ELS:

Heelemaal niet verdoemd. Ik doe 't met plezier,
RENÉ:

Ja, dat heb ik gemerkt.
ELS
(kijkt hem verwonderd aan, als of hij haar bespot heeft)

RENÉ:
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Nee, ik meen 't. Je doet alles zoo opgewekt en met een entrain!.... 't Gaat je alles even
vlug en handig en fiks af. Als ik dat eens bij Lien vergelijk.
ELS:

Lien is ziek.
RENÉ:

Zeker. Ik maak er haar ook geen verwijt van. Ze is nu eenmaal niet anders. Ik
constateer alleen het feit.... Maar.... jij, jij bent een zonnetje in ons huis. Sinds jij bij
ons bent, is 't.... ja waarachtig: is 't, of 't hier lichter in de kamers is.
ELS:

Kom, je verbeeldt je wat.
RENÉ:

Nee, werkelijk.
ELS:

Eet je niet meer?
RENÉ:

Nee, ik heb geen honger meer.
ELS:

Nou al niet meer? En je hebt nog bijna niets gegeten? Dat hou je niet vol. Toe, pas
nou op, dat jij ook niet ziek wordt.
RENÉ:

Ik kan niet Elsje.
(schuift iets dichter naar haar toe; op zenuwachtig-gedempten toon, innig teeder en zacht):

Zeg, Els.... heb je.... den laatsten tijd.... de laatste dagen.... niks aan mij gemerkt?
ELS
(kijkt hem half verschrikt, half verlegen aan; aarzelend):

Aan je gemerkt....? Ik?.... Nee, René....
RENÉ:

Elsje....
ELS
(kijkt hem schichtig aan, dan weer voor zich).

RENÉ:

Heb je niets aan me gezien?
ELS
(schudt, ietwat droevig, het hoofd).
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RENÉ
(dringend):

Kan jij in iemands oogen lezen?
ELS
(kijkt hem in de oogen; haar gezicht heeft een droevige zachte uitdrukking).

RENÉ
(hevig ontroerd en met bijzonderen nadruk):

Zie je 't dan nòu, Elsje?
ELS
(blozend):

.... René....!
RENÉ:

Elsje, ik kan 't niet helpen, maar.... ik heb je zóó lief!....
ELS:

Maar René....!
RENÉ:
(snel sprekend):

Ik kàn 't niet helpen, Elsje. Ik kàn 't niet helpen. 't Is misschien slecht van me, heel
slecht. Maar ik heb er al zoo lang tegen gevochten. Nou kan ik niet meer: 't is sterker
dan ikzelf....
ELS
(bedremmeld):

O, René, René....
RENÉ:

Ik moet 't je nu zeggen. Anders zou ik ziek, anders zou ik gek worden. O, als je eens
wist.... dat heeft me nog veel zenuwachtiger gemaakt, dan m'n heele examen.
ELS
(bewogen):

Arme jongen....
RENÉ:

Waarom: arme jongen?.... Mag ik.. mag ik je dan niet liefhebben?
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ELS
(kalm, droevig, langzaam):

O, jawel....
(na een stilte):

Daar kan ik toch ook immers niets aan doen?
RENÉ:

Nee. Maar dan ben ik ook geen arme jongen. Dan ben ik rijk, heel rijk.
(extatisch)

Want 't is een heerlijk, een zalig gevoel: die nieuwe, jonge liefde, die in me opbloeit.
ELS
(hem zacht verliefd toe-glimlachend door haar tranen heen):

Wat ben je toch dichterlijk van avond.
RENÉ:

‘Elk minnend hart is kunstenaar’, Elsje:
(Strekt zijn hand naar haar uit)

Wil je me nou toch nog een hand geven?
ELS
(reikt hem heel langzaam met een teeder bedeesd gebaar de hand)

RENÉ
(innig):

Dank je. Dank je.
(Streelt haar hand lang en zacht).

ELS
(trekt opeens haar hand met een rukje terug).

RENÉ
(kijkt met een schrik op):

Wat is er?
ELS:
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En Lien?....
RENÉ
(met een moeien zucht, inzinkend)

Ja.. Lien....!
(als tot zich zelf)

Lien....
(Na een korte stilte nerveus-wanhopig):

Ik weet 't niet.. ik weet 't niet!.... Maar.... is liefde dan een plant, die maar éens mag
bloeien in je leven?!
ELS
(haalt eerst haar schouders op, schudt dan ernstig, langzaam van neen).

RENÉ
(betoogend):

't Is immers zoo natuurlijk, zoo natuurlijk.... Je bent getrouwd acht, negen jaar.... Je
hebt zielsveel van je vrouw gehouden, je houdt nóg van haar. Maar 't is alles kalmer
geworden, een gewoonte, een innige vriendschap, en een hoogachten van weerszijden.
Dan.... dan voel je iets groeien
(op zijn borst slaande)

hier, diep binnen in je, 't is je jeugd, 't is je leven. Menschen, die dat gevoel niet
hebben, zijn dood, zijn diep te beklagen. Toch vecht je er tegen,
(bitter)

omdat 't niet màg.. voor de menschen. De menschen hebben gezegd, uitgemaakt en
verordonneerd, dat 't niet mag. En daarom.... O, maar 't is zoo mooi, en 't is zoo'n
sterk gevoel in je.... Je wilt en je kunt 't ook niet vermoorden. En je kunt ook niet
gelooven, dat 't slecht is, juist omdat 't zoo'n mooi, sterk en natuurlijk gevoel is. 't Is
zoo menschelijk, Els. Vin' jij 't slecht, Elsje?
(Zij schudt weder langzaam van neen).

RENÉ
(is opgestaan en naast haar gaan staan.
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Zacht, maar met dwepende klem en krachtig):

Als jij 't nu maar niet slecht vindt, Elsje, dan kan de rest mij niet schelen.
(Hij heeft haar hand weer genomen en streelt die zacht):

't Is al zoo vertrouwelijk tusschen ons, Elsje: we hebben al zooveel doorgemaakt
samen.... Je bent al zoo dikwijls zoo innig goed voor me geweest, dat ik....
ELS
(verschrikt)

Dat je....?
RENÉ
(heel zacht):

Dat ik dacht: dat ik jou ook niet heelemaal onverschillig was.
(knielt naast haar neer).

Zeg Elsje, is dat zoo: hou j e ook een beetje van mij?
ELS
(kijkt teeder-glimlachend op hem neer en strijkt zacht over z'n haren).

RENÉ
(heel zacht):

Zeg Elsje, is dat zoo?
ELS
(heel zacht en verteederd)

Ik zou 't je nooit gezegd hebben en ik hoopte ook, dat je 't nooit merken zou....
RENÉ:

O, Elsje.... Geef me dan één.... é-é-n zoen....
ELS
(bukt zich langzaam en geeft hem een zoen boven op zijn hoofd).

RENÉ:

Zoo is 't goed. Zoo is 't goed.
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ELS
(slaat haar eene hand voor het gezicht met afschuw):

O, maar ik vind 't zoo vreeselijk voor Lien.
RENÉ
(streelt haar andere hand, die hij voortdurend in de zijne gehouden heeft, dwepend):

't Is zoo mooi, Elsje; 't is zoo mooi.... Laten we nu aan niets anders denken, en dit
alleen genieten en gelukkig zijn. Laten we in dit goddelijk oogenblik verzinken, erin
opgaan, er geheel in opgaan!
ELS:

Maar ze zal 't merken, ze zal 't dadelijk merken. En wat dan?
RENÉ:

Ze hoeft 't niet te merken.... En àls ze 't merkt.... in Godsnaam.
(In wanhoop)

M'n God, ik kan er toch ook niets aan doen.
ELS:

O, o....
RENÉ:

Dan zal ik 't haar uitleggen, en dan zal ze 't begrijpen, Elsje.
ELS:

Begrijpen - ja; maar zal ze 't ook verdragen?
RENÉ:

Ik weet 't niet, ik weet 't niet.
ELS:

't Is zoo vreeselijk voor d'r, René! Wat heeft ze niet met je doorgemaakt die eerste
jaren van jullie huwelijk, toen jullie 't zoo heel arm hadden en toen jij telkens ziek
was. Toen heeft ze je zoo trouw opgepast, verzorgd, vertroeteld. Ze heeft zich
afgebeuld voor jou en je gezin. Ze is er vroeg oud en leelijk, ze is er op haar beurt
ziek door geworden.... Ja, want die hartkwaal heeft ze voor een groot deel dáaraan
te danken. En daarom hou je nou niet meer van d'r.... en daarom.... o.... o....
(barst in snikken uit)

RENÉ
(is middelerwijl opgestaan)

Wat maak je 't bitter, Els. Ontzettend bitter. Dat alles heb ik ook overdacht. Ik heb
ook zoo'n zielsmeelij met Lien. Maar wat helpt dat?.... O, denk niet, dat ik me maar
zoo in eens heb overgegeven. Ik heb ertegen gevochten, tot ik merkte dat ik niet meer
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kon, dat 't me zou breken.... Toen heb ik me overgegeven.... maar ook gehéél
overgegeven!
ELS:

En dat ìk het juist ben, die 't Lien moet aandoen, ik, haar oudste en beste vriendin!
(in uiterste verbittering)

O, wat is het leven wreed!
RENÉ:

Misschien is 't leven wreed, ja. Maar misschien is dat ook een heel verkeerde
beschouwing. Zijn 't niet de menschen met hun verkeerde instellingen, die het leven
zoo moeilijk maken; instellingen, die tegen de natuur zijn en die daardoor bedrog en
schijnheiligheid in het leven roepen?
ELS
(bijna verwijtend):

Weet jij dan een andere oplossing, René? Hoe zou 't gaan, als iedere man, die
getrouwd is en kinderen heeft, zich maar overgaf aan elke nieuwe liefde?
RENÉ:

Als die liefde rein en geestelijk is, zooals de mijne, dan steekt daar geen kwaad in,
kàn er geen kwaad in steken, omdat ze zoo mooi en zoo hoog is.
ELS:

O, maar jongelief, hoe kan je zoo praten? Denk je dan heusch, dat die liefde rein en
geestelijk alleen zal blijven?
RENÉ
(met kracht):

Nu is ze 't. En wat er verder kan gebeuren, dat weet ik niet, dat wil ik niet weten,
daar wil ik niet eens aan denken, omdat 't leelijk zou maken, wat ik nu als het mooiste
en hoogste voel, dat een mensch in de wereld kan bereiken.... Je vraagt me, of ik een
andere oplossing weet, dan onze christelijke moraal. Neen, die weet ik niet. Maar
wèl weet ik, dat ik nooit, nooit in staat zal zijn om het mooiste, hoogste en teerste in
mij te knotten.
(Zij wil hem in de rede vallen, maar hij overstemt haar)

Wat zou ik daarmee winnen, en wat zou Lien daarmee winnen? Denk je dat ons
huwelijk daardoor gelukkiger, mooier zou worden? O, ik zou verbitteren, verdorren,
ik zou in elkaar zakken en als een dood en loodzwaar lichaam aan Lien blijven
hangen. En dan?.... O, nee deze liefde is mooi, is heilig en moet blijven leven.
ELS:

Je bent een idealist, René....! Ik voorzie er niets dan ellende van. O, o, was ik maar
nooit bij jullie in huis gekomen.
(valt snikkend met het hoofd op de tafel).
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RENÉ
(kijkt angstig om naar de deur)

Stil Elsje. Huil niet zoo. Je zult Lien nog wakker maken.... Elsje, toe 't is zoo naar,
je zoo verdrietig te zien. Doe ik je dan zoo'n groot verdriet? Voel je er dan niet het
mooie van? Voel je dan niet, dat 't ons verheft, dat we nu een hóóger leven leiden;
zoo hoog als misschien maar weinig menschen bereiken?
ELS
(zacht, nog na-snikkend)

Ja, o ja.... Maar later, later....
RENÉ
(zich meer en meer opwindend en langzamerhand tot het extatische stijgend):

Later kan me niet schelen, Elsje. Dit geluk is het leven. Het eenige, wat de moeite
waard is. En dat grijp ik met allebei m'n handen, en dat laat ik niet meer los. Dat
houd ik vast, vast! O,
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ik wil leven, léven! De rest kan me niet schelen. Ik trek geen wissels op de toekomst,
en ik laat ook de toekomst geen wissels meer op mij trekken. Die transactie is uit
den tijd. Dat is al veel te veel gedaan. Daar berust de heele christelijke godsdienst
op.... Ik wil 't nu hebben, nu, nu!.... O, ik heb al veel te veel misère doorgemaakt van
m'n leven; ik heb al veel te veel geofferd
(bitter)

aan mijn overmatig verantwoordelijkheidsgevoel. Ik wil nu genieten, wat er is, en
niet bedenken!
(dwepend, met een verklarende uitbarsting; als gaf hij in de volgende woorden de quint-essence
van zijn gevoelen weer):

Het leven, het leven moet nu eindelijk eens een feest voor me worden!
ELS
(heel ernstig, nadrukkelijk):

Dat zal een feest met een tragisch einde zijn, René.
RENÉ:

Met een tragisch einde?.... Goed. 't Is mogelijk. Maar wat ik vooraf genoten heb, zal
niemand me kunnen ontnemen.
ELS:

‘Après ça, le déluge’.... Dat is een bedenkelijke levensleer....
RENÉ:

Daar brengt de ellende je toe. Het geluk, dat is het eenige in het leven. En mijn liefde
voor jou maakt me gelukkig,
(stralend)

hemelsch gelukkig.
ELS:

Dat geluk zal niet lang duren.
RENÉ:

Is 't niet beter één, twee jaar, een paar maanden, gelukkig te leven, dan tien, twintig,
vijftig jaar in troostelooze narigheid?
ELS
(weemoedig):

Je bent vreeselijk opgewonden, René. 't Is laat. 't Is beter, dat ik nu naar bed ga. Denk
er nog eens goed over na.
RENÉ
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(driftig):

Ik wil niet meer denken, Elsje. Ik heb niets meer te denken. Ik heb er al zooveel over
nagedacht.
ELS
(als boven):

René, René, laten we toch oppassen. We spelen met vuur.
RENÉ:

Is dat niet beter, en in ieder geval mooier, dan met asch en sintels?
ELS
(als boven, reikt hem de hand):

Wel te ruste, René.
RENÉ
(houdt haar eene hand losjes vast, breidt zijn vrijen arm wijd uit).

ELS
(laat er zich als 't ware inzinken).

RENÉ
(dringend, innig):

Zeg één keer, dat je van me houdt, dat je me lief hebt.
ELS
(ziet hem vol en teeder, maar met een weemoedigen glimlach aan, dan langzaam innig, in overgave):

Ik hóu van je, ik heb je lief....
RENÉ
(sluit haar heftig in zijn armen)

ELS
(zich loswerkend, glimlachend):

Noem je dit ook geestelijke liefde?
RENÉ:

Ik omhels je.... zooals een moeder haar kind.
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ELS
(weemoedig):

René, René...
(langzaam af).

RENÉ
(doet eenige passen achter haar aan, blijft dan staan, rekt de armen hoog boven het hoofd en roept
half steunend, half smachtend):

O Elsje! Elsje!
(draait zich dan om en doet met de armen nog steeds geheven eenige passen van de deur af
in opperste vervoering. Terwijl gaat, zonder dat hij 't bemerkt, achter hem de deur open, en
verschijnt Lien in nachtgewaad, een doek of peignoir los om zich heen geworpen).

LIEN
(verbaasd, zacht)

René!
RENÉ
(draait zich hevig verschrikt om):

Groote God, Lien!.... Is me dat laten schrikken!
LIEN
(als boven):

Schrok je? Hé, waarom?
RENÉ
(loopt driftig de kamer op en neer):

Nou.. wel.... Ik.... ik dacht.... .... ik dacht.... dat je goed en wel in bed lag en sliep, en
nou sta je daar in eens als een spookverschijning in den nacht voor me.... Is dat soms
niet een manier om iemand de stuipen op z'n lijf te jagen?
LIEN
(uiterst kalm):

Ik begrijp het niet.... Ik zou bijna gaan gelooven, René, dat je geweten niet heelemaal
zuiver is. Anders ben je toch zoo schrikachtig niet....?
RENE:

Nee, niet bijzonder.
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LIEN:

Nou, hoe kom je dan zoo?
RENE:

Ach.... Hm.... Nou ja, als je ook zoo'n zenuwachtigen dag achter den rug hebt.
LIEN:

Waarom ben je ook nog zoo lang met Els blijven praten. Je moest allang in bed
liggen. Waar hebben jelui 't toch over gehad?
RENE
(schrikt even):

Hè?.... O, over niets bijzonders, koetjes en kalfjes.
LIEN:

Ik hoorde jullie praten.... 't Was zoo gek: soms klonk 't net als of er iemand huilde.
Maar 't kan ook evengoed lachen geweest zijn.. Dat kan je op zoo'n afstand door een
paar muren heen niet hooren.
(Ze heeft hem onderwijl onderzoekend aangekeken).

RENÉ
(herhaalt, bijna werktuigelijk):

Nee, dat kan je op zoo'n afstand door een paar muren heen niet hooren.
LIEN:

Lachen en huilen, vooral van een vrouw, lijkt soms toch zooveel op elkaar.
RENÉ:

Ja, heel veel.
LIEN:

Ben je zoo grappig geweest?
RENÉ
(zoo gewoon mogelijk):

Nee.... Nee. Niet dat ik weet.
LIEN:
(snel)

Heeft ze dan gehuild?
RENÉ:

Maar Lien! Wat vraag je me toch uit:
(grappend)
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Je bent verduiveld nieuwsgierig, hoor.
LIEN
(aandringend):

Nou?
RENÉ
(half boos, half lachend):

Nee, dank je. Ik laat me niet zoo uithooren, wat denk je wel?
LIEN:

Ik heb op het punt gestaan, m'n bed uit te komen, om te zien wat 't nou eigenlijk was.
RENÉ
(plotseling heel ernstig):

Dat zou al héél dwaas geweest zijn.
LIEN:

Waarom?
RENÉ:

Nou.... 't zou net lijken, of je Els en mij niet meer bij elkaar vertrouwde.
LIEN
(heel zacht):

Wie weet....
RENÉ:

Wat zeg je?
LIEN:

Och nee, niets, niets.... Ik heb met dat al nog geen oog dicht gedaan. Ik lag maar te
wachten, tot Els naar bed ging.... 't Duurde zoo lang.
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RENÉ:

Waarom lag je daar dan ook op te wachten?
LIEN:

Omdat ik je nog eens alleen wilde spreken.
RENÉ:

Mij alleen spreken? Waarvoor?
Lien:

Vin' je dat zoo wonderlijk? Wat doe je toch vreemd, René!.... 't Is net of je dezelfde
niet meer bent.... Ik ben toch je vrouw, en een vrouw kan toch wel eens wat met haar
man te bespreken hebben?
RENÉ:

O jawel, ja zeker.
(kucht eenige malen)

LIEN:

We spreken elkaar bijna nooit meer alleen.
RENÉ:

Nee, dat is waar.
LIEN:

Heb je daar soms geen behoefte aan?
RENÉ
(gerekt, onverschillig):

Och....
LIEN:

Wat zeg je dat eigenaardig, René? 't Lijkt wel, of jij er géén behoefte aan hebt. Nou,
zeg eens eerlijk.
RENÉ:

Och.... jawel.
LIEN
(zoo opgewekt als bij haar moeheid mogelijk is):

Ga dan nou daar eens zitten, in dien stoel; dan kom ik op je schoot zitten, net als
vroeger. Weet je nog wel? Gezellig, knus, dicht bij elkaar.
RENÉ:
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Maar Lien, wat een onzinnige inval! In het holst van den nacht!.... En dan jij, die je
rust zoo noodig hebt.
LIEN
(weemoedig, met nadruk):

Ik zal nergens beter rusten, dan zoo bij jou.
RENÉ
(geirriteerd):

Ach nee, nee, toe, laten we nu naar bed gaan. 't Is heelemaal niet goed voor je, dat
late opblijven.
LIEN
(treurig):

Waarom wil je 't niet, René?
RENÉ
(driftig heen en weer loopend):

Omdat ik er nu niet toe gedisponeerd ben, ziedaar!
LIEN
(als boven):

O, is dat de reden?
RENÉ:

Ja. En.... en ook, omdat ik moe ben, dood-moe.
LIEN:

Waarom zei je dat niet dadelijk?
RENÉ:

Ik voel 't nou pas goed.
LIEN
(verwonderd):

En daar straks wist je van geen naar-bed-gaan?....
(Weer op haar vorigen treurigen toon):

Weet je René, 't is soms net, of ik geen man meer heb. En nou van avond had ik juist
zoo'n zin, om weer eens ouwerwetsch bij je te zitten, zoo héél dicht bij je, en met je
te praten.
RENÉ
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(driftig, afwijzend):

Zoo. Nou....
LIEN
(smeekend):

Toe, doe 't nou. Even, even maar. Voor mij.... Anders denk ik, dat je niet meer van
me houdt.
RENÉ
(laat zich met een diepen, moedeloozen zucht in den aangewezen leuningstoel ploffen):

Daar dan.
LIEN
(nestelt zich op zijn schoot, hoofd tegen zijn schouder):

Zoo, nou ben je weer m'n lieve vent....
(In een stemming van droomerige behaaglijkheid):

Je weet niet, lieverd, hoe heerlijk ik 't vind, dat je nou die betrekking hebt.... Nou
zullen we weer gauw samen gelukkig zijn, hè?
RENÉ:

Waarom zeg je zoo: sàmen?
LIEN:

Nou.... als ik weer beter ben, gaat Els natuurlijk weer weg. En dan ben ik weer alles
voor je, hè? Dan komt de intimiteit weer terug. Zal dat niet heerlijk zijn?.... Dan
zorgen we weer voor elkaar. Want zoo goed kan een ander 't toch niet, is 't wel?
RENÉ:

Je mag niet ondankbaar zijn, Lien. Els....
LIEN:

O, ik ben niet ondankbaar. Ik vind Els heel lief, en behulpzaam. Maar.... dat vind ik
toch bijna nog het allernaarste van m'n heele ziekte: dat we nooit, nóóit meer eens
samen alleen zijn. Altijd zoo'n derde dwarskijker erbij. Want hoe vertrouwelijk we
ook met Els omgaan, ze is en blijft toch altijd een vreemde in je huis. Vin' je niet?
RENÉ
(langzaam, maar beslist):

Nee.... dat vind ik niet. Els is voor mij geen vreemde meer Ze.... is voor mij iets als
....ja als een zuster.
LIEN:

Als.... een zuster....?
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RENÉ:

Ja. Vin' je dat zoo vreemd? Dat komt toch meer voor.
LIEN:

Als een zuster? Werkelijk als een zuster? Niet.... méér?....
RENÉ:

Maar Lien....! Wat....?
LIEN
(legt haar hand op z'n mond):

St. Eén ding:.... niet liegen. Ontheilig dezen gelukkigen dag in je leven niet.
RENÉ:

Gelukkige dag? Waarom noem je dezen dag....
LIEN
(verwonderd):

Maar René! Je bent toch benoemd? Ben je dat dan nou alweer vergeten?
RENÉ
(strijkt met zijn hand langs zijn voorhoofd):

Nee natuurlijk niet. Maar.... er gaat ook zooveel door je hoofd.
LIEN
(met iets meelijdends en een zweempje spot in haar stem):

Ja? Gaat er zooveel door je hoofd? Arme jongen....
RENÉ:

Ja zeker. Geloof je soms van niet?
LIEN:

O, jawel....
(stemming maken willend):

Vin' je 't zelf ook niet heerlijk, René, dat je nu deze betrekking hebt? Nu zal er einde
ijk misschien een betere tijd voor ons aanbreken.... Als ik nu maar een hulp in de
huishouding neem, zal ik ook weer méer voor jou kunnen zijn.
RENÉ
(ontwijkend, ongevoelig):

Zeker, zeker.. Een korte stilte.
LIEN:
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(op geheel anderen toon, als terloops, maar toch merkbaar nerveus):

Waarom heb je me daarstraks bijna wat voorgelogen, René?
RENÉ:

Ik heb je niets voorgelogen.
LIEN:

Je hebt me niets voorgelogen, nee, nòg niet. Maar.... 't scheelde niet veel. En.. in
ieder geval heb je me de waarheid verzwegen.
RENÉ:

Maar kindje....!
LIEN
(heel ernstig, hem recht en vast in de oogen ziende):

Dacht je heusch, René, dat ik nog niets gemerkt had? Als je ziek bent, zie je meer
en scherper dan anders.... Je denkt veel na....; je hebt niets anders te doen.... en je
bent gevoeliger voor allerlei kleinigheden.
RENÉ
(bedremmeld):

Wat.... wat heb je dan gemerkt, Lien?
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LIEN:

Dat je voor Els meer voelt, dan voor een zuster. Durf 't eens te ontkennen!
RENÉ
(blijft met het hoofd op de hand gesteund voor zich uitstaren)

LIEN:

Nie-waar, ik heb goed gezien?
RENÉ
(antwoordt niet, maar stoot haar van zich af, loopt driftig de kamer op en neer).

LIEN
(is op een gewonen stoel aan de tafel gaan zitten. Haar toon is heel droevig, maar kalm en getuigt,
als van het begin af, van de liefde, die zij nog steeds voor hem voelt)

Er was vroeger zoo'n mooi, grenzeloos vertrouwen tusschen ons, René.... Wie had
toen kunnen denken, dat onze verhouding ooit nog eens zóó worden zou.... Waarom
moest ik 't je eerst op den man af vragen? Waarom heb je 't niet uit je eigen gezegd?
RENÉ
(eveneens droevig; openhartig nu)

Zou je daar zooveel aan gehad hebben, Lien?
(de schouders ophalend met een gebaar van machteloosheid)

Het feit bestaat, en zou er niet minder om geworden zijn.
LIEN:

Wie weet?.... In ieder geval zou je mooier gehandeld hebben.... Je maakt 't nu ook
zooveel moeilijker. Als je bijtijds gesproken hadt, zouden er misschien maatregelen
te nemen geweest zijn, hadden we iemand anders in huis kunnen nemen.
RENÉ
(wanhopig, weer met dat gebaar van onmacht):

Toen ik 't voelde, góed voelde, zéker wist, zat 't al zoo diep in me, was 't zoo mooi,
zoo mooi, dat ik.... dat ik er niet meer buiten kon.
LIEN
(met ingehouden adem):

Heb je 't haar gezegd.... van avond?
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RENÉ
(knikt).

LIEN
(met een snik en een huivering terugzinkend):

Ik vermoedde 't al.... Dus tòch te laat!
(Bergt het gezicht in de handen, snikt zacht)

O, o....
RENÉ
(na een wijle opspringend, tracht haar hand voor haar gezicht weg te trekken, dringend, teeder):

Lien.... begrijp je hoe moeilijk 't voor me geweest is? Wat een marteling ik heb
doorgemaakt?.... Wat moest ik doen? M'n God, m'n God, wat moest ik doen?.... Ik
hield van jou, ik hou nòg van jou, nog altijd, veel, heel veel. Ik zou je niet kunnen,
niet willen missen. Hoor je 't? Hoor je 't? En toch.. toch groeide er dat andere naast.
M'n hemel, ik heb mezelf niet gemaakt! 't Bleef groeien in me en toen ik het gevaar
ervan inzag.... was 't al sterker dan ikzelf. O, o, m'n hoofd, m'n hoofd!.... Begrijp je
Lien, wat ik heb doorgemaakt? Ik vond mezelf een ellendeling, een schurk.... en
toch.... en tòch....
(uitbarsting)

O, als je verliefd bent, ben je je eigen grootste vijand!
LIEN
(heft het hoofd op met betraande oogen, zacht):

En wat nu, René?
RENÉ
(is naast haar op een stoel gevallen, wiegt rampzalig het hoofd in de handen):

Ik weet 't niet. Ik weet 't niet!
(Na een stilte het hoofd weer opheffend, dwepend):

O, als je eens zóó hoog, zòò groot kon zijn, dat je 't begreep.... en dat je 't verdroeg!
LIEN:

Dit verdragen, René?.... Bij je blijven, terwijl je niet meer van me houdt....?
RENÉ:

Ik hou nog wel van je!
LIEN:
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Niet genoeg. Ik ben niet de eerste meer voor je. Die andere is meer.
RENÉ
(voor zich heen, in gedachten):

Die andere is meer....
(met een zucht):

Op het oogenblik ja.... maar als jij nu eens zoo hoog.... zoo hoog en groot was, dat....
dat je....
LIEN:

Dat ik....?
RENÉ:

Dat je 't verdroeg....
LIEN
(vast):

Nee René, dat verdraag ik niet.
RENÉ
(snel):

Dan is je eigenliefde ook nog sterker dan je liefde voor mij.
LIEN:

M'n eigenliefde sterker dan m'n liefde voor jou.... René, zou je me dan zóó willen
vernederen?
RENÉ:

Nee, ik wil je niet vernederen. Niets minder dan dat. Maar ik wil jou houden en Els.
LIEN:

Dat kan niet. Er is geen vrouw, die zich respecteert, die dàt verdraagt.
RENÉ:

Dus ik moet kiezen tusschen jullie-beiden....? O, 't is dan toch wel waar, dat je het
leven zoo moeilijk, en zoo makkelijk kunt maken, als je zelf wilt; en dat de meeste
menschen 't moeilijk maken, zoo vervloekt moeilijk!.... Als er een man was, van
wien jij veel hieldt, heel veel hieldt, zooveel als ik nu van Els, denk je dan - als ik
wist, dat je ook nog van mij hieldt - dat ik niet bij je zou kunnen blijven, dat ik je
maar dadelijk voor de keuze zou stellen?
LIEN:

Ja René, dat zòu je.
RENÉ:

Dat zou ik niet!
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LIEN
(waardig en zacht):

Je bent te zeer van.. een ander vervuld, dan dat je jezelf zuiver kunt zien op dit
oogenblik.
RENÉ:

Je wilt toch niet beweren, dat je mij beter kent, dan ik mezelf? Haha! Dat ontbrak er
nog maar aan. Bovendien zou ik weleens willen weten, waarom ik niet zou kunnen
begrijpen en verdràgen, dat iemand zijn of haar gevoel, haar lièfde over twee
menschen verdeelde. Zoo'n egoist ben ik niet.
LIEN:
(als boven):

Je vergeet, René, dat, al ben jij in zoo hooge sferen, dat je de wereld niet meer reëel
ziet, een ander 't daarom nog niet behoeft te zijn.
RENÉ
(schamper):

Wanneer ben jij wèl in hoogere sferen?
LIEN
(als boven):

Er is altijd te veel zorg en narigheid in mijn leven geweest, en nu vandaag speciaal,
en dat houdt je wel omlaag.
RENÉ:

Ik heb niet minder misère doorgemaakt dan jij.
LIEN:

Dat spreek ik niet tegen. Maar het hart, het liefde-gevoel van een man schijnt nu
eenmaal anders te zijn dan van een vrouw.
RENÉ
(opklarend):

Ja, Lien....? Geloof je dat? Begrijp je dat?
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LIEN:

Zeker begrijp ik dat, René. Maar ik vind 't er niet minder treurig om.
RENÉ
(opspringend, de armen in wanhoop ten hemel, blijft driftig heen en weer loopen):

O, maak 't toch niet zoo zwaar, Lien, zoo verdoemelijk zwaar!.... Begrijp je, maar
begrijp je dan niet, dat ik jullie allebei liefheb, maar op verschillende manier?.... Kan
je dit alles nu niet wat luchthartiger opnemen, 't laten beschijnen door het zonnetje,
het alles-verguldende, opvroolijkende zonnetje van je levenslust?
LIEN
(diep weemoedig):

Mijn levenslust?.... De zon van mijn levenslust is ondergegaan, volkomen en voor
altijd van avond....
RENÉ
(als heeft hij haar niet gehoord):

Het leven blijft toch hetzelfde, blijft toch even mooi, het groote leven om je heen!
Kijk dáarnaar, en niet altijd naar je man, staar je niet blind op je
(schamper)

zoogenaamd ‘verloren huwelijksgeluk’. Geloof me, Lien: je dramatizeert, je maakt
het geval erger dan 't is. Daar ga je bij onder. Wees sterk, wees flink. Zet je er
overheen. M'n hemel, ieder mensch moest 't toch eigenlijk in zichzelf zoeken, moest
z'n eigen leven maken en zich niet zoo afhankelijk stellen van een ander, wie ook!....
Jij houdt toch je eigen mooie reine leven, Lien. Maak 't zoo licht en zoo prettig
mogelijk, voor je eigen bestwil en voor dat van anderen.
LIEN:

Misschien, zou ik dat nog kunnen, René, als ik die hartkwaal niet had. Nu is 't me
niet mogelijk. Ik ben geknakt,.... wat moet ik met m'n ongelukkig ziek lichaam nu
nog van m'n leven maken, nu ik jou niet meer heb?
(Tranen wellen in haar op)

M'n leven, dat ben jij.... jij alleen.
RENÉ:

En de kinderen dan?
LIEN
(samen krimpend als door een plotselinge hevige pijn, brengt haar hand aan de hartstreek, kreunend)
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O, ik wou, dat je dat niet gezegd had. Ik wou, dat je die er buiten gelaten hadt.... Nu
worden ze al voor schade-vergoeding, voor stoplappen gebruikt. M'n arme arme
lievelingen....!
(breekt in weenen uit).

RENÉ
(brult, in uiterste vertwijfeling):

O, m'n God! Wat is 't moeilijk!
LIEN
(na een wijle, hem meewarig aanziend)

Vin' je 't zóó moeilijk?
RENÉ:

Ja, ja, ja! Want je begrijpt toch wel, dat je me niet onverschillig bent.
(met verheffing van stem)

Dat je me volstrekt niet onverschillig bent! En begrijp je dan niet, dat 't vreeselijk
voor me is, je al dit verdriet te moeten aandoen?
LIEN
(als heeft ze hem niet gehoord, in gedachte):

Vin' je 't zóó moeilijk....?
RENÉ
(meenend, dat ze hem gaat begrijpen):

Ja Lien, dat verzeker ik je, heel heel moeilijk.
LIEN:

Dus.... zóó weinig hou je nog maar van me.... dat 't je zóó moeilijk valt.... mijn zijde
te kiezen?
RENÉ
(maakt een ongeduldig gebaar).

LIEN:

En als.... als ik je die moeite eens bespaarde....?
RENÉ
(oplevend):
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Dàn...., dàn?.... Dan zou ik je eeuwig dankbaar zijn. Dan was je weer mijn braaf
moedig dapper vrouwtje van vroeger. Nou herken ik je weer!
(wil haar omhelzen).

LIEN
(weert hem af, staat op met een vreemd gebaar, alsof haar iets benauwt; haar stem klinkt plotseling
anders):

Zou je me dan dank.... dankbaar zijn?.... Zou je me dan wel....? Misschien.... O, o....
Ik kan niet.... 't Is te veel....
RENÉ
(haar verandering bemerkend):

Lien! Wat is er? Wat heb je? Ga even zitten, gauw, hier.....
LIEN
(grijpt naar de hartstreek):

O, René.... dat ik zoo.... van je heen gaan....
(Haar stem wordt afgeknepen; ze wringt zich opeens tot een onnatuurlijke hoogte op met
krampachtig gebalde vuisten, grijpt naar haar keel, haar hart; zinkt, ondersteund door René,
op haar stoel terug).

RENÉ
(angstig):

Lien, Lien!.... M'n lieverd. Hier drink eens!
(Hij schenkt met zijn vrijen arm een glas water in, dat voor hem op tafel staat; wil haar doen
drinken; doch haar hoofd valt slap op zijde. Radeloos kijkt hij rond, roept):

Els! Els!....
(begrijpend dat dit misschien niet gehoord wordt, vlijt hij Lien voorzichtig, op den grond, rent
dan naar de deur):

Els!.... Lien!.... Els! Een dokter, een dokter! Gauw!....
(Weer bij Lien, maakt haar japon los, besprenkelt haar gezicht met water; roept zacht,
dringend):

Lien! Lieveling!.... Lien dan toch!
ELS
(stormt met hangende haren en haastig aangetrokken kleeren binnen):

Wat is er? Wat is er gebeurd?
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RENÉ:

Een aanval. Ze is flauw gevallen. Gauw, gauw een dokter.
ELS
(bij Lien neerknielend, voelt haar pols, daarna op het hart; schudt dan langzaam het hoofd; heel
zacht):

't Hoeft niet meer.
RENÉ
(in razernij):

Hè?! Wat zeg je? 't Is toch niet.... Ze is toch niet....?
ELS
(knikt stom).

RENÉ:

Loop naar een dokter. Gauw! Je kunt nooit weten. Gauw!!
ELS
(af).

RENÉ
(beukt zich op het hoofd, valt snikkend over Lien heen):

O, o, o....! Lien, Lien!.... En dat heb ik... ik...!
(werpt zijn hoofd hartstochtelijk achterover, krijtend):

O God, o God! Blijft me dan niets gespaard?!
(Scherm).
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Levensvreugd.
Door J. Reddingius.
'k Ben soms vergeten dat ik enkel ben
een kind van dagen, dat zijn tocht begon,
verbaasd te loopen in het licht der zon,
na 't sprookje vragend, vragend-opziend.... èn?
O ik die langzaam-aan aan 't leven wen,
wou dansend gaan wel, zoo ik dansen kon,
daar levensvreugd àl droefenis verwon
en ik mijzelf in nieuwen staat herken.
'k Ben weer mijzelf, die zelf zich had verloren,
en zoek mijn plicht, die staag mijn plicht zal zijn,
opdat ik vrij mijn stem kan laten hooren,
Nu 'k niet meer weet van droefenis of pijn.
Dit is het wonder dat ik ben herboren
en dieper weet wat waarheid is of schijn.
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Kroniek.
Boekbespreking.
Ellen, Twee vrouwen, Amst., Scheltema & Holkema's Boekh., zonder
jaartal.
Dus tóch?
Toch een ‘vrouwelijke letterkundige’, die ‘meer of minder geslaagde gedichten
en novellen’ uitgeeft!
Ik was er bang voor. Hoe dikwijls zijn wij al teleurgesteld! Maar ditmaal hoopte
ik dat het eens anders uit zou komen. Ik hoopte dat Ellen, die ‘Een Vriendschap’
schreef (in het Februari-nr. van dit jaar hier besproken) met dat frissche bundeltje
vrouwen-brieven géén andere bedoeling zou gehad hebben, dan zich eens weldoend
uit te schrijven, zich eens lucht te verschaffen in de vrije openbaarheid, vooral: eens
lekker brutaal, geestig doordravend, uit te foeteren tegen onze brave en degelijke
hollandsche opvattingen (of gebrek aan opvatting?) van liefde- en huwelijks-leven.
Ik genoot van die kranig braveerende, luid schimpende vrouwenstem, en, nu ja, ik
hoopte ook misschien wel, dat er nóg eens zoo iets komen zou, uit denzelfden hoek,
nóg zoo'n stelletje van die levend-neergegooide pagina's vol met dolovermoedige
uitroepen, vlijm-scherpe ‘pieken’, uitdagende schaterbuien - o, weer wat erg coquet
en ‘overdreven’ waarschijnlijk hier en daar, wat aanstellerig en ijdel en theatraal
desnoods, maar altijd met dien duidelijk waarneembaren ondertoon van brandend
verlangen, fel-ziedend verzet tegen sleur en conventie, van echt, intens,
diep-hartstochtelijk leven-in-het-oogenblik - ja, nóg zoo iets als ‘Een Vriendschap!’
Maar dat vooral niet te gauw! Veel liever weer zoo'n echt eruptietje van gevoel na
jaren van broeiing, schijnbare rust.... Zooals ten slotte misschien wel ieder kunstwerk
zijn moest....
Het is heel anders uitgevallen, helaas! Het tweede boekje van E l l e n , dat daar
voor me ligt, nu reeds - ik heb het zelfs al een poos geleden gekregen en gelezen,
maar kwam er niet vroeger toe het hier te bespreken; dat is dan ook niet bepaald een
aanlokkelijke taak - het bevat een novelle, Tw e e V r o u w e n , een novelle van 136
bladzijden - ook nog iets anders staat er in, een z.g. dramatische schets, O m h e t
k i n d , maar daar wou ik heusch maar liever geheel-en-al van zwijgen; aanleg voor
theatraliteit komt op z'n naaktst, en onvoordeeligst uit, wanneer men voor het theater
schrijven wil.... Een novelle dus, een heel gewone novelle, zoo een van de echte soort
der allergewoonste ‘vrouwelijke letterkundigen’, een novelle van twee hoogstaande
(!) vrouwen, die.... we zullen maar zeggen: denzelfden man gehad hebben, en nu, na
het plotseling overlijden van dien man, elkaar in de armen zinken en innige, uiterst
kiesche, enfin: hoogstaande (!) vriendinnen worden. Niets dan edel gedenk en prachtig
gepraat, en een bijna absoluut gebrek aan beelding. Mooi gepraat, z.g. mooie ideeën
- och hemel, wat hebben wij er, en nu al sinds jaar-en-dag, méér en méér en méér
dan volop genoeg van, hè? En 't maakt ons ten slotte zoo kregel! Het leven is dan
toch waarachtig geen comediespelletje! Het is niet iets wat we belangstellend
bijwonen, het is iets waar we allemaal hard aan meedoen! En wel een beetje te ernstig
en te moeilijk is het, ons gevoels- en hartstochtleven vooral, te diep, te ingewikkeld,
te raadselachtig dikwijls, te schrikwekkend soms, om met gelijkmoedigheid te kunnen
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verdragen, dat zich daar een dame bij ons neerzetten komt met een fraai verhaal, o,
een heel kunstig verzinseltje - zoo kunstig n.l. als haar kapsel of de strikken en
strooken op haar japon - een verzinsel, zeg ik, met mondainen glimlach en luchtig
gebaar voorgedragen, en waaruit zou volgen dat al die lastig- en noodlottigheden
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des levens, waarmee wij ons het hoofd plegen te breken, niet dan in onze verbeelding
bestaan, ja dat ons heele gevoelsleven maar ‘simple comme bonjour’ en het b.v.
slechts een handigheid zijn zou, met twee op verschillende wijze geliefde wezens
jarenlang in de diepste en innigste intimiteit te blijven, ja hen zelfs, na een plotseling
‘exit’ onzerzijds, door onzen tot over het graf reikenden invloed, in teedere en
opofferende vriendschap te vereenigen! Ook Frank, de man in Tw e e V r o u w e n
- welk een sympathie tusschen hem en den professor in E e n V r i e n d s c h a p ! sterft zonder afscheid, waarschijnlijk aan een hartverlamming, ook zijn dood wordt
aan Lisa, zijn vriendin, per telegram bericht, en reeds eenige dagen daarna weten
vrouw en vriendin zoo waarlijk niet wat zij doen zullen om elkander de liefste attenties
te bewijzen. Het is heusch jammer, dat Ellen ons niet gegund heeft, in dit tweede
boekje van haar nog minder dan in het eerste (waar het er nog niet zoozeer op aan
kwam), met haar mannelijken hoofdpersoon kennis te maken. Het zou zonder twijfel
uiterst de moeite waard geweest zijn hem in zijn volle grootheid en beminnelijkheid
afgemaald te vinden. Nu dat niet is geschied, en wij eigenlijk ook uit die beide
vrouwen van hem niet precies wijs kunnen worden, nu gelooven wij ook niet aan
hetgeen de schrijfster ons van hen allen vertelt. Het kan daarom wel zoo zijn - o,
welja, er gebeuren wel vreemder dingen - maar in een verhalend kunstwerk moeten
wij nu eenmaal overtuigd worden, de toedracht der geschiedenis begrijpen, of.... wij
halen de schouders op en mompelen voor ons heen, iets als: hm! nou ja! praat maar
toe....
Mevrouw Ellen was gewaarschuwd. Althans door den schrijver dezer aankondiging,
doch, naar hij meent, ook door anderen. ‘Beeldend is uw talent niet’, leest men in
den ‘open brief aan Ellen’, waarmee de boekbespreking in het Februari-nr. van dit
tijdschrift aanving. En de novelle ‘Twee Vrouwen’ is die meening komen bevestigen,
waarlijk in veel sterker mate dan hem, die haar uitsprak, lief was.... Ellen's pogingen
tot karakteriseering van hare figuren zijn totaal machteloos gebleven; wel gaf de
schrijfster in den vage aan van welke soorten ze waren, die vrouwen - 't zijn er
eigenlijk drie: Lisa, Hedwig, Dora; de derde is Lisa's vriendin - er afzonderlijke,
werkelijk voor ons levende persoonlijkheden van te maken heeft zij niet vermoogd.
Haar onderwerp was bizonder moeilijk, 't zij grif toegegeven - zij bracht er dan ook
bitter weinig van terecht. Mevrouw Ellen kan een levendigen, geestigen en typischen
vrouwenbrief schrijven; een roman of novelle concipieeren, die conceptie vasthouden
tot het voltooiend einde toe, een verhaalgeheel maken, dat den indruk van waarheid,
ik zeg niet: van werkelijkheid, geeft, het materiaal waarvan dus, ondanks de noodige
stileering, is blijven léven - neen, daar zijn andere talenten toe noodig.... Het is toch
misschien niet kwaad, dat het schoone werk der kunst, door de tallooze mislukkingen,
telkens en telkens weer blijkt met schroom genaderd te moeten worden....
In détails van dit boekje kan men vreugde scheppen. Dat het, ondanks enorme
gebreken, zijn lezers niet vervelen zal, 't ligt aan den vlotten, veerkrachtigen gang,
waarin het deze durvende schrijfster nu eenmaal gegeven is flink en luchtig voort te
pennen, het ligt ook - als vroeger - aan haar géést. En aan eenige ingenieuse vondsten
zult ge misschien willen opmerken - zooals aan die van Franks oude jasje, dat in 't
portaal van zijn leege huis hing; en inderdaad dat jasje is ook voor mij het eenige
fleurige souvenir van teere innigheid aan dit over 't algemeen zoo koud gedachte
boek. Want die andere ‘vondsten’, die van het portret b.v..... och! juist dat de
schrijfster van zulke effectstukjes een bijna overmatig gebruik maakt, 't bewijst voor
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mij - helaas! - haar gebrek aan vermogen tot zuivere zegging van het essentieele in
der menschen doen, denken, gevoelen. Zulke bedenkseltjes, niets dan vernuftigheden,
ze zijn aannemelijk,
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ze kunnen zelfs prijzenswaardig zijn, wanneer ze gedragen worden door een sterken
stroom van gevoel. In dat geval accentueeren ze vaak, doen dienst als, in z'n
oorspronkelijke beteekenis, een ‘tache de beauté’. Maar waar die levende schoonheid
ontbreekt daar vervalt natuurlijk ook de zin van zulk een accentueering. Een vlekje
op een onschoon gezicht - is niets dan een vlekje!
H.R.

Josef Cohen, Ver van de Menschen, Amst., Van Holkema & Warendorf,
1911.
Dezen ijverigen jongen penvoerder schijnt de roem van Frenssen en diens
noord-duitsche en scandinavische collega's van de neo-, symbolico-, of
philosophico-romantiek in den gloeierigen bol geslagen te zijn. Zijn werk is het best
te karakteriseeren als imitatie-Frenssen. Het zal mij benieuwen of dit inheemsche
gewas nu ook gelezen en geprezen en ‘beroemd’ zal worden in ons nog altijd stichtingen griezeligheid-begeerig Holland. Boeken als die van Frenssen vindt men hier ‘mooi’
en ‘dichterlijk’. Dat is feitelijk niets anders dan de oude ‘hang’ naar het dierbare, de
goedkoope domineeswijsheid, tezamen met een zeker plezier in wonderlijke,
legende-achtige verhalen, liefst met spokigheid en geheimzinnige moorden er in.
Zulke verhalen spelen dan op het land, in holle wegen, witte-wijvenkuilen en
leegstaande huizen, en het is vooral onder het min-ontwikkelde stadsche publiek dat
ze populair worden. Het land, het wijde platte land - waar 's avonds geen winkels
licht verspreiden, ja zelfs geen lantarens branden - het heeft op zich zelf al iets
geheimzinnigs voor de stedelingen. Een eenzaam gelegen hoeve, met stug-zwijgzame
bewoners - brrr! zij huiveren al wanneer ze 't zich maar even voorstellen.... Frenssen
en zijn collega's, dorpsdominees van professie meest allen, weten dat precies en zij
vertellen allerlei wonderlijke verhalen van oude boerenfamilies. Natuurlijk wordt de
propaganda daarbij nimmer uit het oog verloren; hoeveel ‘zonde’, hoeveel
vernederingen en beproevingen de jonge held ook doormaken moet, aan 't slot worden
zijn berouwvolle deugd en volhardende godsdienstzin rijkelijk beloond met de
toegewijde, maar zachte liefde, van een mooi, maar asch-blond meisje.... Natuurlijk
zijn er variaties op het thema. Peter Strie, geniaal-zangerige zoon van een nog
geniaal-zangeriger vader, moet zich met een vrijwel afgebeulde weduwe vergenoegen.
Maar hij krijgt het erf zijner vaderen weerom en herstelt den grooten naam dien de
Stries (op de hei) genieten.... Nu ja, goed, maar wat beteekent dat alles voor de
litteratuur?
Waarlijk, als de zoogenaamde neo-romantiek, waarvan men ook bij ons nu al zoo
lang leest (maar bitter weinig ziet!) het ten slotte zou moeten hebben van iemand als
dezen Jozef Cohen - ik zou in staat zijn de neo-romantiek te beklagen! Men zoeke
in deze woorden geen spot of geringschatting van eenige ‘kunstschool’. De schrijver
dezer aankondiging heeft volstrekt niets tegen neo-, classico.... of wat voor andere
romantiek men maar uitvinden wil. Noch tegen eenige andere richting, school, theorie
of levensbeschouwing in de literatuur. Al is men dan zoo vriendelijk zijn eigen werk
tot de (nu al haast twintig jaar stervende!) realistische kunst te rekenen - en al neemt
hij gaarne genoegen met die rubriceering - hij zou de echte, groote, nooit in Nederland
geaard hebbende, romantiek niet zoo hartelijk moeten liefhebben - de duitsche van
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Novalis, Hoffmann, Meinhold, de fransche van Hugo, Balzac, Gautier; de engelsche
en Amerikaansche van Dickens, Poe, Stevenson - om romantische kunst als zoodanig
te verwerpen. Het zou toch ook wezenlijk te dom zijn! Ik vraag u, waarom zou men
een z.g. realistischen, sceptischen of pessimistischen kijk op de dingen prefereeren
boven een fantastischen, idealistischen of optimistischen? De eenige eisch is
natuurlijk, dat het een ontroerde, een kunstenaarskijk zij. De dichterlijk-vizionaire,
de gróóte visie - wij weten het allen - is voorgekomen bij fantasten zoowel als bij
realisten, bij
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Victor Hugo zoowel als bij Emile Zola.
Maar zonder echtheid van emotie, zonder diepte en heftigheid van gevoel, zijn
zoowel realisme als romantiek absoluut n i e t s . Nooit genoeg kan men zulke
waarheden herhalen: kunsttheorieën zijn mooie zaken, maar 't eenige beslissende
voor de waarde der kunst is gelegen in de belangrijkheid van den schepper en de
geslaagdheid zijner schepping. Wie drommel kan van ons vorderen, dat wij ons bezig
houden met gedachten en gevoelens, welke die moeite niet waard zijn? Wij zijn
immers allen voortdurend bezig met het leven zelf, en is dat niet uiterst
belangwekkend? - met de wereld, en is die niet groot en schoon? Is het dan wonder,
dat wij niet begeeren opgehouden en verveeld te worden met kinderachtige verzinsels,
zooals nu b.v. die van dit, misschien enkel maar voos-opgewonden, misschien ook
wel slim-berekenende jonge schrijvertje Josef Cohen? Een boek van 318 bladzijden
uit te geven, waar eenvoudig niets in staat, dat een man of vrouw van eenige
intelligentie, éénig kunstgevoel, belang inboezemen kan - het is een onbescheidenheid,
iets onbehoorlijks! Ik erger me aan Josef Cohen; ik ben boos op het tijdschrift O n z e
E e u w , dat, door aan dezen mislukten roman vóór de boekuitgave gastvrijheid te
verleenen, daaraan een air van letterkundigheid heeft gegeven, waarop geen 't minste
recht bestond; het hindert mij zelfs, dat voor zulk een boek een uitgever is te vinden.
Vraagt ge mij tenslotte of ik dan meen, dat deze Josef Cohen geheel-en-al talentloos
is, zoo vraag ik terug: waaruit zou dat volgen? Deze jonge man heeft eenige wel
aardige versjes geschreven. Hij bezit een weinig geest, wat gevoel voor rhythme en
klank, een beetje humor.... Maar van een roman te schrijven heeft gezegde jongeling
voorloopig - om een goed-hollandsche uitdrukking te bezigen - geen kaas gegeten.
H.R.

Dr. M. Schoengen, Geschiedenis van het Onderwijs in Nederland,
geïllustreerd met medewerking van E.W. Moes, afl. 1. Amsterdam. H.
Meulenhoff 1911.
Het aantal van hen die met ons tegenwoordig onderwijs geenszins tevreden zijn met het bizondere noch met het neutrale - vermeerdert met het jaar. Sprak men voor
eenigen tijd, in misschien verklaarbare teleurstelling, doch zonder eigenlijk recht,
openlijk van het ‘bankroet der wetenschap’, méér reden zou er thans zijn het bankroet
van het moderne onderwijs met zooveel woorden aan de muren te schrijven. Wat is
er, zeer bondig saamgevat, in de laatste eeuw gebeurd? Onder de schoone leuze van
‘algemeene ontwikkeling’ werd een soort onderricht ingevoerd dat tot enkel doel
had de jonge menschen zoo snel en volledig mogelijk áf te richten voor dienst in de
maatschappelijke arena. Aldus ontstonden - om nu enkel maar het meest
afschrikwekkende voorbeeld te noemen - onze tegenwoordige hoogere burgerscholen,
met hun vijfjarige martelmethode en het eind-examen als waardige slot-foltering,
voor sommigen de genadeslag, maar daarvoor toch wel wat al te langdurig! Dat nog
zoo betrekkelijk vele der slachtoffers het er levend afbrengen - ik bedoel nu: levend
in niet louter physieken zin - het is zonder twijfel grootendeels te danken aan de
menschelijkheid der met het wreede werk van africhting belasten, aan de milde
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humaniteit, beste correctiemiddel tegen alle uit menschelijke dwalingen voortgekomen
instellingen.
Wat nu in de eerste plaats failliet geslagen heeft, het is dat zoogenaamd
p r a k t i s c h e onderwijs a l s z o o d a n i g . Zeer vele jongelui, door de
theoretisch-beste scholen ‘afgeleverd’, bleken ongeschikt, of nog niet geschikt, voor
handel, industrie, kortom voor alle die verschillende takken van werkzaamheid
waarmee de hedendaagsche burger zijn brood verdienen moet. Om daarvoor geschikt
te wórden moesten zij beginnen het meeste der moeilijk verkregen kennis zoo volledig
mogelijk te verwaarloozen, en moesten zij, in den gekozen werkkring, een groentijd
door-
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maken, waardoor wat nog bij sommigen hunner aan illusie of levensvreugd mocht
zijn overgebleven, tot op het laatste vonkje werd gedoofd. Was die ontbolstering
achter den rug, nu dan waren zij inderdaad praktische, maar ook innerlijk doode,
menschen geworden.
Doch hoeveel grooter, dieper, betreurenswaardiger nog, komt ons het fiasco van
't moderne onderwijs voor, wanneer wij bedenken hoeveel vurigs en lichts al in de
jonge zielen uitgebluscht werd, nog vóór zij hun ‘intrede’ deden in de maatschappij,
hoeveel mogelijkheid van geluk hun door de op hen toegepaste methodes voor goed
ontnomen werd. Het lijkt mij zoo vlak voor de hand te liggen, dat het eenige doel
van opvoeding en onderwijs behoort te zijn: sterke, gezonde, gelukkige menschen
te maken. Toch schijnt men dit, in lange jaren, niet begrepen te hebben. Of wel men
dacht bij die begrippen: sterk, gezond en gelukkig slechts aan: knap,
nog-niet-heelemaal-dood, en... geschikt-voor-de-maatschappij.... Het schijnt ook al
zoo duidelijk dat bij deze laatste gedachte een zonderlinge ommekeer heeft plaats
gehad en dat het oneindig raadzamer moet zijn de maatschappij geschikt voor de
menschen te maken dan de menschen voor de maatschappij!
Dat het leven voor ons állen veel moeilijkheid en verdriet meebrengt, is een der
akeligste gemeenplaatsen, die men zoo al ten beste geven kan. Maar dat men daarom
goed doet al wat ons de natuur gegeven heeft om aan den rampspoed het hoofd te
bieden, al wat ons geluk bevorderen kan en een tegenwicht vormen tegen leed en
verdrukking, te ontwikkelen, aan te kweeken - ziedaar iets dat minder algemeen
bedacht schijnt te worden! Wat is voor ons, geschoolden, beschaafden, hét groote
tegenwicht tegen de dagelijksche misère? Genot van schoonheid, niet waar? Van
schoonheid in natuur en kunst, het geluk schoonheid te kunnen beseffen en daarin
op te kunnen gaan. Welnu, dit zeer belangrijke - laten we 't maar eens doodnuchter
uitdrukken - geluksmiddel is door het onderwijs der laatste tijden niet alleen
verwaarloosd, neen het is verdrukt, vermoord, onmogelijk gemaakt. Tháns wordt dat
wel ingezien - hier en daar - en tracht men de schade in te halen, met min of meer,
doch altijd gering succes....; hoeveel millioenen zielen zijn intusschen verdroogd,
hoevelen, getroffen door het ongeluk, of worstelend met getob, hebben vergeefs
gesnakt naar een innerlijk ‘iets’, een iets in hun ziel, dat niemand hun zou kunnen
ontnemen, en waar zij troost en steun, een tegenwicht en verkwikking in hadden
kunnen vinden.
Ik weet niet of Dr. Schoengen het met mij eens is, en of het laatste gedeelte van
zijn ‘Geschiedenis’ eenigszins aan mijn bovenbeschreven voorstelling van het
hedendaagsche onderwijs beantwoorden zal. Maar wat ik wel weet, is dat men om
iéts - wat dan ook - in de maatschappij te verbeteren, beginnen moet met dat iets in
zijn geschiedenis te bestudeeren. Het is daarom dat de verschijning van Dr.
Schoengens werk mij bizonder verheugt. Het prospectus van zijn boek begint als
volgt:
‘Het moge bevreemding wekken, toch is het een feit, dat de geschiedenis van het
onderwijs tot heden weinig bestudeerd is, en dat over dit onderwerp nog zeer weinig
literatuur bestaat. Bovendien berust datgene, wat er tot nu toe over geschreven is,
voor zoover dat het geheele terrein behandelt, op weinig serieus onderzoek’.
Inderdaad, bevreemding wekt het, en in hooge mate, dat tot nog toe niemand de
geschiedenis van die allerbelangrijkste menschelijke bemoeiing: het onderwijs der
jeugd, tot het onderwerp zijner toegewijde levensstudie heeft gemaakt. Alle reden

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 21

is er om Dr. Schoengen geluk te wenschen met de taak die hij zich oplegde. Hoe hij
die taak volbrengen zal - wij weten het natuurlijk nog niet; maar dat het hem aan
ernst en nauwgezetheid niet ontbreekt, bewijst de eerste aflevering, bewijst ook het
afzonderlijk, nog voor deze afl., verschenen ‘overzicht van den inhoud’. Laat ons
dus afwachten, en met vertrouwen.
H.R.
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De moderne kunstkring.
Wij mogen deze laatste aflevering van 1911 niet besluiten zonder gewag te maken
van een evenement in de kunstwereld, dat teekenend is voor deze tijden en voor de
artistieke ontwikkeling der hedendaagsche menschheid.
Werden wij op de Lucas-tentoonstelling verrast door eenige hollandsche
schilderijen die den aandacht trokken door ongewonen durf, zoowel in sujet als in
wijze van behandeling, gaf de tentoonstelling in Pictura (Studentensocieteit
Heiligenweg) ons een vervolg hiervan, de reeds lang aangekondigde expositie van
den ‘Moderne Kunstkring’ zou het superlatief zijn, want hier zouden ons de moderne
Franschen in hun meest wonderbare uitingen voorgezet worden. En waarlijk onze
gespannen verwachting is nog overtroffen, wij zagen niet alleen schilderijen, die niet
geschilderd waren, waarbij de kunstenaar (?) zijn métier scheen te onderschatten;
maar ook portretten van menschen met vel als een olifantshuid, wouden met boomen
als meetkunstige lichamen, naaktstudies naar ledepoppen gepenseeld; kortom
verrassingen die wij eerzame Hollanders nog niet kenden, maar die men ons als ‘uit
het Buitenland’ gereedelijk meende te kunnen opdisschen. Intusschen, dáár lacht
men zelve om deze ‘cubisten’. Gaf niet de Journal-Amusant onlangs een aardig
plaatje van een vriend die met een kubus in de hand bij een schilder komt, die hem
met een verbaasd gezicht vraagt:
- Què que tu m'apportes là?
- Un cube, pour te servir de modèle, puisque maintenant t'es ‘cubiste’.
- Tien, je ne me doutais pas que c'était fait comme ca.
Waarlijk bij velen twijfelde men èn aan den ernst van het werk, èn aan het
vermogen om iets goeds te maken, daarbij is hun werk nòch mooi van lijn, nòch van
kleur, nòch van gedachten of opvatting. Ik zou willen vragen w a a r v o o r schilderen
die menschen eigenlijk, of zoo het voor eigen genoegen is, waartoe laten zij het dan
zien? Waarom moeten wij kennis maken met wat mijnheer Bracque maakt, of Puy,
of met de onnoozele krabbeltjes van den beroemden Pablo Picasso. Waarlijk men
heeft ons dingen voorgezet, van menschen die, zoo wij hopen, nog zoekende zijn,
maar stellig vooralsnog den rechten weg niet hebben gevonden.
Ik doel hier voornamelijk op de buitenlanders, die men gemeend heeft hier te
moeten introduceeren, al wil ik dadelijk toegeven dat Maurice Denis bijv. en een
enkele andere er buitenvallen; trouwens van é é n r i c h t i n g is hier geen sprake,
misschien wel van tien of twaalf verschillende richtingen, en kunstenaars als Floris
Verster en Jan Toorop behooren in dit milieu van ongeëquilibreerden niet thuis.
Het is hier niet de plaats een gedocumenteerd tentoonstellingsverslag te geven:
slechts een indruk van de expositie, omdat ze ‘een gebeurtenis’ was; toch lijkt ze mij
meer een durf, dan de uiting van een bepaalde beweging geweest te zijn.
Het werk van enkelen had eenige verwantschap, in dat van anderen zat een streven,
misschien onbewust, om juist geen schilderijen maar decoratieve ontwerpen te maken,
zoo bijv. Verhoeven, maar was diens inzending van een kwaliteit dat ze verdiende
geheel aangekocht te worden? Hierdoor werd dit werk in de oogen der talrijke
bezoekers die, laat ons maar eerlijk zeggen uit nieuwsgierigheid, gekomen zijn,
belangrijker dan het was.
Neen, deze tentoonstelling, zij moge eenige opschudding gebracht hebben, een
revolutie van een groep eenswillenden was zij niet, doch slechts een curieus
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samenraapsel producten van menschen die niets met elkaar uitstaande hadden,
waarvan velen op de meest zonderlinge wijze met de natuur en met de verf
omspringen, en wier werk zeker niemand overtuigd zal hebben van een komende
nieuwe aera in de schilderkunst.
R.W.P. Jr.
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ERMINI OF DE HOOGESCHOOL VOOR AMSTERDAMSCHE INBREKERS, EERBIEDIG OPGEDRAGEN AAN DE
HEEREN KREEFT, KELLY EN STEENKAMP.

Johan Braakensiek's jubileum.
Let op mijn woorden: in het jubileeren komt de klad. Het jonge geslacht weet den
waren toon niet meer te vatten. De jovialiteit is er uit. We stikken in het
verantwoordelijkheidsbesef. We blijven dood op een phrase meer of min, op een
maar half gemeend pluimpje, op een leugentje om bestwil. We kunnen niet meer
toasten, noch begraven met zwier en naar den eisch. Het huldigen gaat ons zoo stroef
af. We nemen alles te zwaar op, om iets of iemand gemakkelijk in de hoogte te steken.
Zoo is óns Holland.
Neen, als er gevierd en gefuifd moet worden, is een vorige generatie ons de baas.
Ze vormt een ander Holland. Dat van den père-noble, liberaal van origine, heel
lichtelijk, in nog juist behagelijke mate met Multatulianisme geïnfecteerd. Tint: rose,
die alleen maar tot rood wordt als er sprake is van fijne beschuiten en kwezels precies de lui waar ze een gezonden mier aan hebben. Dit geslacht takelt af, de
bonhomie sterft uit (intusschen er is geen ongeluk of er komt een gelukje bij, ook de
faux-bonhomme wordt zeldzamer).
Braakensiek is van deze lieden de artist, de teekenaar, hij is hun ‘onze Braakensiek’.
Hij is niet de man uit hun midden, doch de voortzetter hunner traditie. De Rochussen
of Bakker Korff aan hun journalistieke behoeften aangepast. Hun Cats en hun Justus
van Maurik in één persoon vereenigd, en die persoon een deugdelijk illustrator. De
illustrator van De Koo's critiek, maar onbesmet door diens bloedzuiverend - hun te
scherp, te wrang - zoutzuur.
Maar ook anderen huldigden - Ook niet-geestverwanten. Vijanden! Belaagden!
Het was een epidemie van ridderlijkheid. Een combat de générosité over de geheele
linie. Vergeef! was het zuurzoet parool. Er viel
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niets te vergeven. Hij heeft ze gespaard! Meer dan ze het elkaar deden.
Verdachtmaking, machtsmisbruik, waren hun wapenen, een bescheiden
gemeenzaamheidje het zijne. Sakkerloot, hij heeft ze gespaard! Hij kleedde ze
correcter dan hun kleermaker. Hij overdreef niet hun neus, noch hun kromme rug,
hun buikje, noch de sporen, die eerzucht, hoovaardij, zorg om de partij, zorg om den
zetel lieten op hun gelaat.
En, gelijk met hun beau-geste, deden ze een zijdelingschen uitval tegen het ‘booze
slag’ caricaturisten, die met den ‘venijn’. Dat was niet fraai. Ze hadden van den
beminnelijken jubilaris beter kunnen leeren. Er is geen Hollandsch caricaturist met
venijn. Ze bedoelen twee mannen van temperament en geest - Hahn en Raemaekers.
De kunstenaar heeft nog iets meer recht om er wat uit te flappen dan de philister.
Maar de trek was teekenend, het zelf-portret raak. Holland op zijn smalst.
Zoo waren die ridderlijke gestes voor een deel schijnbewegingen, was het combat
de générosité slechts een steekspel, met steken onder water.

HANDJESDAG.

Vijf-en-twintig jaren was Braakensiek de illustrator van de volkscritiek. Ook
illustrator van boeken; ‘Klikspaan's Studenten-typen’, boeken van historie, boeken
voor jongens. Gedocumentariseerd, conscientieus, vruchtbaar aan vinding voor
houding, groepeering, arrangement. Vóór alles-genre-teekenaar, met den humor ook
van den traditioneelen genre-teekenaar, met geprononceerden smaak voor zekere
typen, zekere milieus, dezelfde typen, dezelfde milieus, waar bovengemelde
bonhomme het comische waardeert. Niet te deftig en nooit vulgair. Slechts falend,
waar de opgave niet strookte met den aard van zijn talent, en doordat dit vaak
geschieden moest, niet zoo vlekkeloos een compositeur en teekenaar als hij binnen
zekere grenzen had kunnen zijn. Het best in het huiselijke, toch in de plooi blijvend.
Het best ook, als hij uitvoerig, zakelijk, illustratief kan zijn. Proper in zijn trouwhartige
natuurlijkheid, situaties zeer vaak in een aannemelijk, duidelijk en vooral heel
gemeenzaam tafreel kenschetsend. Onvoordeelig was hem niet zelden de
onbehagelijke vorm van de groote plaat en verkleind krijgt menige teekening van
zijn hand eerst de goede werking.
Arrangement en effect van de hier gereproduceerde plaat met Kelly en Kreeft zijn
ongetwijfeld zeer veel minder geslaagd dan de beide voortreffelijke hoofdfiguren.
Elk rechtgeaard Amsterdammer zal ze met genot herkennen, de beide lustige
vagebonden, den bazuinengel met den kwajongens-grijns, en zijn meer
grand-seignorialen partner.
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Een bijzondere vermelding verdienen de eigenlijke portretten, knap, studieus,
deugdelijk, en daardoor onvermijdelijk gelijkend en karakteristiek. Dat van Jhr. Mr.
De Savornin Lohman vooral.
Als keurig en geestig genre-tafereeltje noem ik Dr. Kuyper en de Eerste Kamer,
de laatste wel een echte oude theetante, met stoof naar den aard, zeer knus geteekend
in Bakker-Korffschen trant. Zoo zijn er ettelijke.
Als andere stalen van zijn beste kunnen
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herdenk ik de geestig gecomponeerde nieuwjaarsprent hier en het in het feestnummer
van de Groene gereproduceerde ‘M u s s i d e n n , m u s s i d e n n , z u m S t ä d t e l e
h i n a u s ? Daar zit smaak voor de operette in, de aardige figuren, gecostumeerd,
doen guitig aan; het geheel heeft iets prettigs, romanesks. In het algemeen, overal
waar een oubollig plekje of een verschijning van exceptioneele stemmigheid of van
extravagante burgerlijkheid moet worden geteekend, of een allegorische figuur daar
traditie aan vastzit, waar een grap tot zijn recht kan komen simpellijk door zakelijk
illustreeren, daar heeft hij gewonnen spel. De koster, de baker, de vischboer, de
doodbidder, het hofjeswijfje, het typisch winkelgeveltje, teekent hij u vlot en sprekend,
de situatie, mits niet ongerijmd, maakt hij u duidelijk, en nooit heeft hij zich laten
verleiden tot een voordacht, die niet van huis uit de zijne was. Men zou kunnen
zeggen dat hij onze eenige teekenaar is van de ‘Kamerstukken’, waar anderen zich
het drama en de klucht tot genre kozen. Naast vele, volgens een bepaald schema naar
de mode prenten fabriceerende buitenlanders, en sommige in het laatst opgemaakt
bed gekropen landgenooten, is hij de oorspronkelijke, is hij ook de bekwame
teekenaar.
C.V.

T.A.C. Colenbrander.
Nu wij in de afgeloopen maand Colenbranders zeventigste verjaardag herdacht hebben
is het hier wel de plaats even bij zijn werk stil te staan. Voor velen toch is de naam
Colenbrander, die van een soort révolutionnair in de versieringskunst. Hij was de
man, die iets anders wilde, ten tijde dat men nog vazen met landschappen en poppetjes
decoreerde en tapijten met bloemen en smoushondjes; hij zocht naar kleur en
lijncombinaties, die voor hem tevens een stemming aanduidden, een gedachte
weergaven. En zóó ontstonden die vazen met voor vele zonderling klinkende namen,
maar die van vorm en kleur en teekening zoo persoonlijk waren, die zóó'n
verfrissching waren van de versieringskunst dier dagen, dat voor ons jongeren de
naam van Colenbrander die was van een baanbreker, laat ons het eerlijk zeggen, van
een soort apostel. En na zijn Rozenburg-vazen, zijn pullen en schotels, kwamen zijn
enkele boekversieringen, zijn bandteekeningen, zijn grafisch werk. En de ontwerpen
hiervoor, zij stelden geen planten noch dieren voor, het was noch volgens de regelen
der kunst gestileerd, noch op een schema ingedeeld, maar toch goed. Hij had, wat
ook Cachet heeft, en Mesquita, een gevoel voor evenwicht in vlakverdeeling. Ik weet
het niet, maar vermoed niet dat hij zijn te versieren paneel met driehoeken als
anderszins indeelde, maar toch stond alles in juist evenwicht, zoowel de groepeering
der zwaarste gedeelten als de plekken der meest intense kleur. Een latere periode zal
Colenbranders werk waarschijnlijk niet apprecieeren, daartoe is het niet genoegzaam
vast te leggen in systemen, hij overzag het geheel en voelde bij intuïtie waar en hoe
hij zijn versiering moest aanbrengen. Wat er thans wellicht na veel en moeizaam
werken eindelijk tot stand zal komen, dat zat toen reeds in zijn werk zoovele jaren
terug. Ook in zijn tapijtontwerpen is dat geniale terug te vinden. Het zijn visioenen
van lijn en kleur, wel eens wat wild en wat overweldigend, maar steeds voornaam
en goddank niet ‘nieuwe richting-achtig’.
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Colenbrander was zijn tijd ver vooruit; zijn werk, zooals hij het gevoelde, paste
niet in de reactie-periode, die op het tijdperk der overtollige versiering volgde. Zijn
lijn, zijn kleur, zij waren te rijk, maar wanneer wij nu zijn vazen en pullen terugzien,
ik geloof dat menigeen dan wel zal beseffen dat Colenbrander's werk toch oneindig
hooger stond, dan het mechanische ornament-gedoe der latere jaren, en in stilte
wenschen, dat hij maar voortgaan moge zooals in den tijd toen wij in hem een apostel
zagen.
R.W.P. JR.
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Th. van Hoytema.
Liet van Hoytema in September op de Hollandsche Teekenmaatschappij weer eens
zien, wat voor een onvergelijkelijke vogelteekenaar hij toch is, zijn tentoonstelling
bij J.C. Schüller in den Haag bevestigde dit niet minder. Vooral zijn ‘kijk’ op de
dierenwereld is zoo voortreffelijk. Hij weet altijd het eigenaardige, het kenmerkende
in een stand, in een expressie op te merken, en.... met heel weinig neer te schrijven.
Hij heeft van die studies, schetsen, vlotte aanzetten, die ineens gedaan zijn; met een
vaste penseelhand opgezet en een weinigje bezonken waterverftint aangetoetst. Zoo
waren er bij Schüller een paar prachtige paarse pauwtjes, impressies zou men ze
kunnen noemen, maar daarvoor waren ze toch te vast, te zeker van lijn. Ze waren
losjes geschilderd, maar zoo raak.... Ja, het is luchtig op papier gezet, maar daarbij
met de beslistheid van iemand die precies weet hoe zoo'n vogel er uitziet; gemakkelijk
gedaan lijken ze ook, die vlot gepenseelde flamingo's, en die waranen met groene
dekverf op het blauwe papier aangetoetst, maar vergeet niet, vóór men tot zoo iets
komt moet er een grondige kennis en ervaring aan vooraf gaan. En die heeft Hoytema.
Hij k e n t zijne dieren, niet alleen in hun uiterlijken tooi, maar ook in hun doen en
laten; ja het is vaak of hij hun gedachten kan raden, zoo tragisch of filosofisch kijken
soms die vogeloogen, en turen die kraaltjes uit een hagedissenkopje.
In de laatste jaren heeft Hoytema ook landschapstudies gemaakt, en hij, de
bespieder der dierenwereld, hij zag ook de natuur met een eigen blik; hij genoot van
de Tesselsche vlakten en plassen, waar hij ditmaal vele zijner motieven voor den
bekenden wandkalender gevonden heeft.
Want ook dit jaar verscheen, evenals de laatste jaren, bij de firma Ferwerda en
Tieman weder Hoytema's kalender. Is hij in zijn teekeningen los en luchtig, zijn
litho's dwingen hem tot meerdere uitvoerigheid, en wat hij op den steen bereiken
kan, wij behoeven het niet meer te zeggen geloof ik; zijn kalender, mogen wij hopen,
kent iedereen, en velen zullen zijn zilverreigers, zijn angora konijnen, deze prachtige
specimina van steenteekenen, nog wel niet vergeten zijn.
Zijn reis naar Texel, dat bekende vogelenoord, heeft hem aanleiding gegeven tot
eenigszins andere onderwerpen; maar ook de indeeling van zijn kalender is niet als
vorige jaren. Was aanvankelijk het cijferwerk een afgesloten gedeelte, omlijst door
een min of meer ornamentalen rand; nu zit het midden in een teekening alsof....
Hoytema het liever zou willen missen.
Deze opbouw voor een kalender is natuurlijk onjuist, maar in deze tijden van veel
en zwaarwichtig geredeneer, waarin dingen gemaakt worden zóó juist en precies,
zoo berekend en becijferd, maar ten slotte zoo droog en leelijk als maar mogelijk is,
daar is een voorwerp dat, nu ja, onlogisch versierd is, maar prettig en aangenaam
aandoet, wel een verkwikking. En Hoytema's bladen zijn bijna alle genoegelijk om
naar te zien, fijn van kleurenharmonie, geestig van teekening en onderwerp. Het is
een ding waar wij iedere maand met plezier naar kijken.
Zijn kalender zelf, wij geven het dadelijk toe, is een ondergeschikt deel geworden,
en treedt dit jaar nog minder op den voorgrond dan anders, maar zij is de
noodzakelijke voorwaarde, waaraan wij Hoytema's wandversieringen te danken
hebben en zij is daarbij toch duidelijk en bruikbaar en niet hinderlijk in het geheel.
Wij moeten het beschouwen zooals wij naar een Japansche vaas zien, zooals wij
Colenbranders aardewerk waardeeren: genieten zonder ditmaal eens te veel ons
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verstand te laten werken, en dan zijn er van die blaadjes bij, als April, als September,
als het landschapje bij October, die wij voor alle logica ter wereld niet graag zouden
missen.
R.W.P. JR.
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Boeddhistische kunst in de kunstzaal Kleykamp.
Met recht kan men dit een tentoonstelling van boeddhistische kunst noemen; beelden,
prenten en vaatwerken, in hout, ivoor, brons of messing, staan middellijk of
onmiddellijk in verband met het boeddhisme.
En niet alleen de uitgelezen verzameling van deze firma, maar ook het bezit van
een landgenoot, die eenige jaren in Peking woonachtig was, dragen er toe bij, deze
collectie tot een uiterst merkwaardig geheel te maken.

BOEDDHA AMIDA.

In de eerste plaats zijn hiertoe de boeddha-beelden te rekenen, die, al verschillen
zij onderling van opvatting, allen op een oorsprong wijzen. Onder deze beelden
behooren, in de eerste plaats de sierlijke Japansche, die wat bewerking en opvatting
betreft, ook zelfs de grootere specimina, de verfijnde smaak van den Japanner, op
het voordeeligst doen uitkomen. De afbeelding van het boeddhabeeld nu in het bezit
van het Mesdag-Museum, geeft hiervan een duidelijk bewijs. Het zorgvuldig bewerkte
voetstuk, de uitvoerige en stijlvolle onderdeelen de schelpvormige achterwand, de
bevallige plooien van het kleed, alles is in overeenstemming met de zinnebeeldige
bedoeling, die er aan ten grondslag ligt. Een merkwaardige tegenstelling hiermede
vormt de Chineesche Boeddha (Amida) in messing gegoten en daarna zorgvuldig
gepolijst en geciseleerd. Bewerking en opvatting, de zware gedrongen vormen, de
stugheid van den steekbijtel, alles staat lijnrecht tegenover de algemeene
kunstopvatting van No. 3. en toch wijst ook dit beeld op eenzelfden godsdienstigen
oorsprong, in al deze beelden is een plechtige, diepe rust neergelegd. Dit ontgaat
zelfs niet de kleinere in palmhout gesneden beeldjes, waaronder hier ook weer zulke
merkwaardige exemplaren zijn.
Hiervan noemen wij b.v. o.a. de Japansche Boeddha-Yahushi-Nijozai in hout
gesneden. Wat een grootschheid, een monumentale en toch sierlijke bouw, spreekt
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er uit dit onvergelijkelijk schoone beeldwerk. Men kan het tot in alle onderdeelen
nauwkeurig beschouwen, maar nergens ontdekt men iets, dat niet in zorgvuldig
evenwicht staat met den hoofdvorm. Als een weloverdacht bouwwerk, een tot in alle
onderdeelen, beredeneerd en doorwerkt monument, dat men zeker tienmaal grooter
waant, dan het in werkelijkheid is, staat het voor ons. Wat een wonder van stijl en
sierlijkheid is de achterwand, waartegen de boeddhafiguur zoo breed-rustig uitkomt.
Daarentegen de breede, hoekige vormen van het basement, dat in haar
monumentaalheid, wel een beeld van een reus kan torsen en in geen geval lomp of
onnoodig forsch genoemd kan worden.
Een geheel andere opvatting spreekt uit No 50, een van de vier wereldbeschermers,
een in hout gesneden beeld. Dit beeld met het wortelvormig basement, is van een
woest bewegelijke, maar toch niet grillige plastiek.
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Vooral de uitdrukking der kop, de vreeselijke kuif, de woeste oogen en de actie der
armen, alsof hij een boog afschiet. In dit beeld is alles zooveel mogelijk op de
handeling berekend op de boeddha-beelden is de rust hoofdzaak.

JAPANSCHE BOEDDHA. YAHUSHI NIJOZAI (HOUTSNIJWERK).

Een meer realistisch hoewel hier en daar geidealiseerd type is het beeld van den
Japanschen boeddhistischen priester. Verder nog tal van huisbeelden in vergulde
sacristijn met deurtjes, een geldkist met de afbeelding van een vrek, gezeten op de
kist; Chineesche prenten betrekking hebbende op het boeddhisme, tempelvazen en
altaarstukken, kleeden en reukvaten, alles van het beste en sierlijkste wat men zich
denken kan. Een merkwaarrdige tentoonstelling.
P.C.H.

André en Hetty Broedelet, Tjipke Visser en G.W. Knap in den Larenschen
kunsthandel te Amsterdam.
Het compleetst op deze expositie lijken me de schilderijen van de bloemenschilderes
Hetty Broedelet. Dit is fijn, zelfs geraffineerd uitdrukken van de materie, en daar de
materie van bloemen fraai en aantrekkelijk is, zijn deze bloemstukken aantrekkelijk
en fraai.
Haar echtgenoot zoekt iets idyllisch, een idyllische romantiek te geven, en ik vind
veel liefs in zijn groot-oogige poëtische en niettemin florissante kindertjes. Er is
waarachtig durf toe noodig, het in dezen tijd in het charmante te zoeken, en de schilder
bezit bovendien nog kleurgevoel en schikvermogen.
Maar zijn alleen mollige kinderen met groote kijkers iets liefelijks? Ik zie dames
in verrukking en verteedering en peins: is het de Waarheid, die haar doet schwärmen?
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Helaas, ik vrees van niet. Ik bespeur in die picturaal knappe tafereeltjes nog iets te
veel verwantschap met Engelsche premieplaten, welke immers evenzeer op aangename
wijze sentimenteel zijn.
Tjipke Visser is een houtsnijder, dien men na deze expositie meer dan ooit gaat
respecteeren. Hij zoekt stijl in soberheid, maar niet als veel anderen, ten koste van
geest en actie. Misschien zouden zijn beeldjes even eenvoudig en toch nog
kernachtiger kunnen worden van silhouet. Vast zullen ze dat worden! Zijn karakter
is ernst, niet die van iemand die een ernstig gezicht trekt, maar ware. Zorgelijk zelfs
is de aard zijner figuren. Het mooist lijkt me een oud vrouwtje met een doek om, en
een bronzen baby.
Knap wil licht geven, zegt het bulletin. Het is zeer massief, dat licht. Ik stoot er mijn
hoofd aan. Er is niets tusschen die koeken verf en mij. Geen lucht en dus geen licht.
Alles in die stadsgezichten is van steen, ook de lieve blauwe hemel. Het spijt mij
voor dezen naarstigen schilder.
C.V.
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HET GEGOTEN HUIS TE SANTPOORT.

Het gegoten huis te Santpoort.
Er is in vele couranten en tijdschriften geschreven over het gegoten huis te Santpoort,
meerendeels zeer waardeerend. Waarschijnlijk is het grootste deel der lezers van dit
maandschrift dus reeds op de hoogte van de wijze van ontstaan van zulk een gegoten
huis en de voordeelen daaraan verbonden boven de op de gewone wijze gebouwde
huizen. Wie weet kwam hun ook al reeds het op ruime schaal verspreide brochuretje
van de directeuren der M.C.C. (Monogram Construction Company), de heeren Harms,
Small en Hana, en ook een prentbriefkaart in handen, of wel lazen zij het enthousiaste
artikel van Herman Hana in het weekblad ‘De Samenleving’.*) M.i. is het echter ook
hier de plaats om met eenige fotos een oogenblik de aandacht te vragen van
belangstellende lezers.
Een der grootste voordeelen van de huizengieterij achten de uitvinders het feit dat
in de toekomst een goede en goedkoope woning voor den arbeider geleverd zal
kunnen worden. ‘En wie maar eenigszins op de hoogte is van de treurige resultaten,
die het in alle landen ingestelde onderzoek naar de goedkoopere woningen heeft
opgeleverd, - zoo schrijven zij in hunne brochure -, en van de ellendige toestanden
op zedelijk gebied, die het gevolg zijn van de bijna overal voorkomende onvoldoende
behuizing, zal de beteekenis van deze nieuwe uitvinding, ook in dit opzicht, direct
begrijpen’. En in Hana's artikel in ‘De Samenleving’ heet het: ‘Op deze wijze kunnen
we in een jaar tijds 300 à 400 huisjes neergieten; - ik meen hiermee eenvoudige
woningen voor den werkmansstand, bevattende 5 à 6 kamers,

*) Dit weekblad heeft intusschen opgehouden te bestaan.
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met een gezamenlijk vloer-oppervlak van 80 M2. en een gezamenlijken inhoud van
± 220 M3.
Van twee- en drie-kamerwoningen zouden er in een jaar tijds heel wat meer te
zetten zijn; - en er zijn er heel wat meer van noodig! - Alleen in de noordelijke
provincies ± 40.000’.
Al was dus aan deze uitvinding slechts dit ééne groote voordeel verbonden dat
degelijke huizen voor arbeidersgezinnen 30% goedkooper gebouwd kunnen worden
dan volgens het gewone systeem, (waar nu geringere bezuiniging helaas gezocht
wordt in revolutiebouw), dan was alleen dit feit een warmen gelukwensch waard aan
het adres van de M.C.C. en een wensch voor groot succes op hun streven, het
huizengieten in ons land ingang te doen vinden.
Doch ook kleine woningen, volgens hun gietsysteem gebouwd en comfortabel
ingericht, kunnen ook anderen dan uit den arbeidersstand goedkoop een gezellig
eigen huis zijn. Dit zal een ieder ingezien hebben, die een bezoek bracht aan het huis
te Santpoort, oorspronkelijk als demonstratie-arbeiderswoning bedoeld en gebouwd
voor de geringe som van f 2100 -, doch nu als Showhouse ingericht met meubilair
van ‘'t Binnenhuis’ te Amsterdam, linoleumvloerbekleeding en lincrusta van de
Delmenhorster Anker-Linoleumfabriek, enz. en dat nu waarlijk een zeer logeabelen
indruk maakt. Groote aesthetische eischen mag men aan de gevels nog niet stellen,
- de ontwerper wil immers zelf niet beweren dat er de gietstijl reeds volkomen in
uitgedrukt is - men staat toch eerst aan het allereerste begin van de betongieterij in
den huizenbouw. Als ik zeg ‘huizenbouw’, dan moet men dit echter verstaan als
kleine-huizen-bouw, aangezien m.i. het gietsysteem nooit constructieflogisch toegepast
zal kunnen worden op den bouw van grootere perceelen. Hier toch zouden
noodzakelijkerwijs de vloeren door meerdere balken van gewapend beton ondersteund
moeten worden, daar men de vloerplaten van te voren klaarmaakt en later ophijscht
en ter plaatse stelt, - platen dus, die niet al te zwaar mogen worden en dus bij grootere
vloeren uit verschillende stukken zouden moeten bestaan. De drukvastheid van
gegoten muren, die aanmerkelijk geringer zal zijn dan van muren in stamp-beton,
zou dan onvoldoende blijken om den druk dier balken te kunnen weerstaan.
Laten we echter tevreden zijn met den grooten stoot in goede richting, die de
nieuwe uitvinding aan het bekomen van goedkoope, hygiënische en degelijke
arbeiders- en andere kleine woningen gebracht heeft en laat een ieder, die daartoe in
de gelegenheid is, zich door een der heeren Hana, Harms en Small laten
enthousiasmeeren voor deze goede zaak tijdens een rondwandeling door het
interessante gegoten huis te Santpoort.
JOH. G.R.

Naschrift.
In het slotartikel over mijne collectie middeleeuwsche plastiek in het Aug.-nummer
1911 van dit maandschrift, haal ik een ingezonden stuk, geteekend C. in de Nieuwe
Courant aan. Nu wordt er mij van welwillende zijde op gewezen dat de Bulla
Dogmatica van paus Pius IX de onbevlekte ontvangenis van Maria decreteerende,
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duidelijk zegt, dat die genade haar in den schoot harer moeder ten deel valt, en niet
spreekt van de onbevlektheid door de erfzonde van Anna.
Bij het nalezen van boven aangehaald ingezonden stuk, blijkt mij, dat de bedoeling
van C. ook wel zoo is en ik verkeerdelijk eene consequente gevolgtrekking maakte.
Voor de bestrijding der algemeen gangbare, foute opvatting der uitdrukking
‘onbevlekte ontvangenis’, waarvoor ik het Dogma aanhaalde, is mijne verkeerde
gevolgtrekking van geen beteekenis, doch ben ik blijde dat ik mijne uitlegging hier
verbeteren kan.
J.B. VAN STOLK.
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